ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT DEL DISTRICTE
SANT ANDREU
Dimecres, 14 de març de 2019, a les 18h. Seu del Districte

Ordre del Dia:
1.
2.
3.
4.

Projecte Economia circular
Programa pilot de recollida selectiva
Balanç de mandat
Precs i preguntes

Assistents:
Josep Alberjon
Josep Vilà
Sergi Martí
Àurea Plumed
Andriana Toral
Pilar Magdalena
Pilar magdalena
Cristina Galan
1 representant
Pepa Velasco

Conseller Municipal GMD Barcelona en Comú
Conseller PDeCAT
Gerent de Mercats i Turisme
Cap del Departament de Gestió Operativa
Aula Ambiental Districte Sant Andreu
CEPA
CB Ateneu l’Harmonia
AVV Sant Andreu Sud
SAAC (Sagrera Activa Ass. de Comerciants)
Tècnica SSPPiT de Dte

S’excusa Casal de Barri Congrés-Indians
1.
Projecte Economia circular
En Sergi Martí, Gerent de Mercats i Turisme, exposa que no es pot entendre el concepte
d’economia circular sense contraposar-lo al model econòmic que ha imperat fins ara, el lineal. Des
del punt de vista de l’economia ambiental i ecològica, un esquema lineal descriu la producció de
mercaderies com un procés de transformació que comença amb l’extracció de recursos naturals i
que acaba en la generació de gran quantitat de residus. L’economia circular, en canvi, representa
una estratègia de desenvolupament cap a un creixement econòmic que se centra a reduir el
consum de recursos i assimilar els processos productius de la naturalesa, on tot residu es
converteix en recurs.
Atès les infraestructures i els incentius actuals de les economies lineals, poden semblar més
eficients però, de la mateixa manera que passa amb la resta de l’economia, mitjançant l’augment
de l’eficiència dels processos de producció, l’adaptació de solucions innovadores per estalviar
recursos, el desenvolupament de nous models de negoci o l’oferta de productes i serveis més
sostenibles, les empreses poden expandir els seus mercats i crear nous llocs de treball mentre
transformen els actuals.

L’economia circular, concepte sovint associat al d'economia verda, per la complementarietat que
suposa, suma el benefici econòmic i el compromís amb el futur. Negoci i sostenibilitat poden anar
junts ja que, des del punt de vista de la eficiència, pot millorar la competitivitat, crear noves
oportunitats empresarials i fomentar la creació de llocs de treball a escala local. Avançar cap a una
economia circular no és solament possible, sinó rendible.
Algunes de línies encetades que generen un atractiu industrial dels residus com a matèria prima a
l’abast:
- Plataforma de l’Àrea Metropolitana: incentiva la col·laboració entre empreses per fer
realitat noves oportunitats de negoci explorant maneres innovadores de posar-les en
pràctica, donant valor a recursos sobrants i trobant solucions innovadores a la provisió de
recursos.
- Allargar la vida útil de béns: mitjançant la reparació, la reutilització o combatent
l’obsolescència (p.e. la remanufactura).
- Servilització: transformar el producte en servei del producte.
Com a experiències a destacar:
- Atès la ubicació del Polígon del Bon Pastor, s’ha fet un anàlisi perquè pugui esdevenir un
espai emblemàtic d’Economia Circular a Barcelona
- Inspirat al “Donation Room” del Mobile World Congress, intentar estendre-ho a la resta
de Fires i promoure una sala de Residus Zero.
- Gestió de residus urbans: minimitzar el volum dels residus mitjançant la combustió i
aprofitar l'energia que genera aquest procés, per produir vapor i electricitat.
Tot i que en els darrers anys s’ha donat impuls a l’Economia circular (el 13% del pressupost a nivell
de l’Administració) i ha agafat un cert volum (ha generat 5.000 llocs de treball temporal i 1380 de
permanents), s’ha de continuar en la línia de creixement. En els propers anys serà necessari
realitzar un esforç important en matèria de reducció, gestió i tractament dels residus i ús de
matèries primeres si es volen assolir els objectius fixats per la Unió Europea. Es té previst fer
formació a Districtes per estendre la cultura de la circularitat.
Intervencions
CEPA fa l’observació que, en relació a la reducció de residus, a més de la voluntarietat de
sumar-s’hi, ha d’haver una fiscalitat per obtenir bons resultats. Que cal aplicar la normativa
europea. També que no s’ha tret la incineradora.
Sagrera Activa Associació de Comerciants comenta que, a més de l’element sancionador
cal pensar-hi també en el factor educació.
2.

Programa pilot de recollida selectiva

Al barri del Bon Pastor, començarà el proper 8 d’abril la prova pilot de recollida selectiva
mitjançant les plataformes mòbils de contenidors.

La prova pilot té una durada prevista de sis mesos i funciona de la següent manera: cada dia
s’instal·len les plataformes (amb el contenidors del tipus de residu que corresponguin segons
calendari) a partir de les 18.00 hores i es retiren a les 23.00 hores. El diumenge és l’únic dia de la
setmana que no hi ha recollida d’escombraries.
La campanya de comunicació s’inicia el 25 de març. Es realitzarà una sessió informativa el proper
20 de març i , un cop en funcionament, es farà un seguiment en Taules col·laboratives
El fet de treure els contenidors permanents aporta grans beneficis:
- Les plataformes s’instal·len en una zona més propera als habitatges, i per tant, és més
còmode reciclar.
- Suposa disposar de més espai públic lliure.
- Redueix el nivell de soroll perquè disminueix el trànsit de camions i les plataformes es
transporten amb vehicles elèctrics.
- Millora la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions, i en especial, dels que
provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis).
Intervencions
-

CEPA pregunta per les entitats del territori implicades en el projecte i si hi ha provisió de
recursos per a fer el seguiment. Les entitats han estat convocades des de Participació de
Districte i hi haurà un seguiment mensual i un reforç porta a porta.

3.
Balanç de mandat
El Conseller de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Alberjon, fa un balanç de les actuacions en les
diferents línies estratègiques (veure annex):
- Medi Ambient i Espai Públic
- Verd Urbà i biodiversitat
- Mobilitat Sostenible
- Energia i Canvi Climàtic
També fa un balanç dels temes sorgits en les sessions del consell:
- Propostes per avançar en la realització de les festes més sostenibles
- Mesures i intervencions d’eficiència energètica a edificis municipals i renovació de carrers
- Informacions i potenciació de diferents campanyes: Carregat d’energia, setmana de la
mobilitat, dia sense cotxes, mans al verd
- Presentació dels educadors ambientals, proposta de construcció de l’aula i activitats
trimestralment
- Naturalització dels espais i biodiversitat
- Presentació projectes
- Barris més sostenibles

Intervencions
-

-

AVV Sant Andreu Sud: en relació a la pacificació del Carrer Gran de Sant Andreu, fa
l’observació que ha tingut repercussió en l’augment de trànsit dels carrers adjacents
El Cepa destaca com a positiu la pacificació del c/ Gran, i el servei de magatzem per les
entitats de la Nau Vila del Besós. Com a negatiu, la urbanització de les casernes encara a
mig fer i l'estació de Sant Andreu Comtal i el Parc Lineal sense data.
El CB Ateneu l'Harmonia destaca com a positiu el procés participatiu de la urbanització de
la FiC. Cal millorar el sistema de climatització de l'Ateneu i valorem com a negatiu que no
s'hagi recollit la proposta d'aprofitar les aigües pluvials del recinte.

