COMPROMÍS DE
BARCELONA PEL CLIMA

Projectes liderats per les entitats de
la xarxa Barcelona + Sostenible.

Sarrià Residu Zero 
El desconeixement de què se’n fa i on van a parar els
residus domèstics i dels impactes ambientals, climàtics i
socials que ocasionen si no es separen correctament, és
un dels factors de la manca d’implicació de la població.
El projecte pretén incidir en un consum més preventiu
i en una correcta separació de les deixalles en origen,
tot implementant el sistema de recollida porta a porta i
altres accions de minimització de residus que implica una
reducció de l’impacte climàtic que la gran quantitat de
residus comporta i que actualment no es mesura.
Resultats esperats

Les 3 claus d’èxit

• Conèixer la realitat de la gestió actual dels residus

• Comunicació capaç de fer entendre la necessitat del canvi

• Predisposar a un canvi substancial

• Participació activa i correcta del veïnat i comerciants

• Dissenyar l’estratègia Sarrià Residu Zero incorporant el sistema
de recollida porta a porta

• Implicació en el contracte de recollida de residus municipal

Amb qui treballarem

Accions principals

• Socis de les entitats del barri

• Diagnosi i disseny d’estratègia residu zero

• Administració municipal

• Comunicació i conscienciació

• Líders d’opinió

• Foment de la prevenció de residus (Sistema de Dipòsit,
Devolució i Retorn)

• Escoles i instituts
• Comerciants

• Cerca de l’excel·lència de la recollida porta a porta

• Empresa concessionària de la recollida d’escombraries

QUE T’APORTA EL NOSTRE PROJECTE

AMB LA TEVA COL·LABORACIÓ ACONSEGUIREM...

• Ajuntament: complir les exigències europees i de l’Estratègia
Catalana Residu Zero

• Mantenir el barri lliure de bosses durant el dia

• Veïns/veïnes: coresponsabilitzar-se en el compliment de les
normes
• Comerços: participar en la separació correcta de les deixalles
i oferir productes verds
• Serveis de recollida: destinar els recursos adients,
proporcionals i equitatius entre barris

ENTITATS IMPLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE



• Augmentar la conscienciació ciutadana i dels comerciants i la
seva implicació en la solució del problema
• Augmentar el reciclatge i reduir els impactes ambientals i el
consum de matèries i energia

