
TENDÈNCIES I EXPERIÈNCIES D’IMPLICACIÓ 
CIUTADANA EN LA RECOLLIDA SELECTIVA  

Els municipis i la gestió del residus  
Gestió del recursos i eficiència en els serveis  

18 novembre de 2019  

@ResidusValles        #ExcusesoSepares 



Presentem-nos... 

 

 

745.000 habitants 

19 municipis  

PREVOC2020 i 14 Plans Locals 

Plantes de Tractament + Serveis 
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Sensibilització ciutadana: dificultats 

- Missatge difícil de vendre 

- L’Administració no som prescriptors 
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- Publicitat als mitjans locals 

- Sentiment de pertinença 

- Informadors/es a peu de carrer (de veí a veí) 

- Entrega de gadgets/captadors d’atenció 

- Ràdios locals 

- Tallers i activitats (aprendre amb el fer) 

- Grans esdeveniments 

- Incentius econòmics  

- Sectorització comerç  

- Visites a plantes (veure per convèncer) 

 

 

 

 

 

 

Sensibilització ciutadana: experiència 
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Com convèncer? 

@ResidusValles        #ExcusesoSepares 



- Innovar 

- Pressupost 

- Contractar 

- Eficiència  

 

 

 

  

 

Què necessitem? 
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- Nous formats 

- Intermediaris si prescriptors (influencers) 

- Bons companys de viatge 

 

 

 

 

  

 

Què proposem? 
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VIDEO:   https://youtu.be/akPfdezetWo 
 

https://youtu.be/akPfdezetWo
https://youtu.be/akPfdezetWo
https://youtu.be/akPfdezetWo
https://youtu.be/akPfdezetWo


el Procés 

Jornades Redacció 

PREVOC20 (2017) 

 

 

  

 

Contractació Disseny  

(abril 2018) 

Contractació 

Execució (jul 2018) 

 

  

 

Inici Campanya 
(nov 2018) 

 

  

 

Final Campanya 
(març 2019) 
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Resultats quantitatius 
 - Escape Room “Retorn a la Terra”: +10.000 participants 

 - Repartiment cubells FORM: +4.300 unitats (30% nous usuaris) 

 - Exposició “Un Planeta Plastificat”: 26 sortides + 1.100 visitants 

 - Inspecció Bossa Oberta: 6 municipis 

 - Festival Art Urbà: 10 municipis/grafitis 

 - L’Oli ens mou (cargobyke): 60 jornades + 3.600 veïns + 3.000 embuts  

 - 60 nous contenidors d’oli 

 - Atenció telefònica Whatsapp 

 - Xarxes Socials (publicitat, concursos, interacció):  
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• 1.300 nous followers 

• 13.000 interaccions  

• 48.000 visualitzacions  



Resultats qualitatius 
 

 

  

 

 

 

  

 

 42 INFLUENCERS DE PROXIMITAT 

 - A proposta dels ajuntaments 

 - Sessions de formació 

 - Cartells + vídeos 

 - Grups whatsapp 

 - Kit separació (+ Passa el kit) 

 - Punts informatius 

 - Visita CTR 

 - Mitjans de comunicació local 

 - Videos a proposta seva 

 - Agraïment i tancament 

@ResidusValles        #ExcusesoSepares 

la farmacèutica, el metge, el Mossèn, la ferreteria, 

el músic, el director de teatre, el ferrater, el jubilat, 

la mestra, l’activista...  



Resultats qualitatius 
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 Imatge genèrica: novembre 2018 
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 Imatge malbaratament: desembre 2018 

  

@ResidusValles        #ExcusesoSepares 



 Imatge orgànica i oli: gener – febrer - març 2019 
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Resultats qualitatius 
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Resultats qualitatius 
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el Finançament 
 - MALABARATAMENT  Subv. Prevenció ARC 

 - FORM  Mapama Compost 

 - ENVASOS  Ecoembes 

 - VIDRE  Ecovidrio 

 - OLI  Mapama Oli 
  

 Pressupost total = 260.000 € 

JUSTIFICACIÓ!!! 
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- Com hem contractat (Disseny + Execució) 

- Coordinació i participació conjunta departaments municipals 

- Els influencers de proximitat ens han sorprès 

- Les XXSS  1 € invertit / 28 visualitzacions 

 

 

 

  

 

Aprenentatges 
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GRÀCIES PER L’ATENCIÓ 

fresnohj@ccvoc.cat  

+info a  

www.residusvalles.cat 

@ResidusValles  
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