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Campanya europea pel Residu Zero = incineració i abocament Zero
Les organitzacions integrades en la Plataforma Ciutadana Residu Zero (incineració i abocament
zero), impulsem la campanya ciutadana europea RZ (Zero Waste Citizen ) per posar fi a la incineració
i l’abocament de residus i substituir-ho per la prevenció i la recuperació dels residus.
La campanya europea RZ, d’acord amb els debats i conclusions de la Jornada Residu Zero =
Incineració Zero feta a Barcelona el passat novembre, demana un Pla per tancar les incineradores,
prohibir la crema de residus a les fàbriques de ciment i l’aprovació de la Llei Catalana Residu Zero de
Prevenció de Residus.
La campanya vol construir una mirada i resposta global comuna de les plataformes ciutadanes a partir dels conflictes ocasionats per
les polítiques i les instal·lacions de tractament de final de canonada dels residus.
Ara fa un any el tribunal del Lazio va sentenciar contra el Decret de gestió de residus aprovat a Itàlia perquè incomplia les prioritats de
la Directiva de Residus de 2008 que estableix que la prevenció, la reutilització i el reciclatge han de ser les actuacions preferents abans
que la incineració i l’abocament. Cremar materials recuperables com pretenia el decret italià és contradictori amb la Directiva i per
aquesta raó el tribunal italià va elevar aquesta sentència al Tribunal europeu de Luxemburg que dictarà sentència aplicable arreu
d’Europa.
Alhora la nova Directiva de Residus 2018/851/CE ordena clarament que la recuperació de matèria dels residus és prioritària abans
que no pas la recuperació energètica.
La campanya europea vol difondre aquests punts clau per garantir-ne l’aplicació sense subterfugis per part de les institucions
comunitàries i del nostre país:
1.- Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a la UE. La valorització energètica no es pot considerar ni comptabilitzar com a
valorització dels residus inclosa la metanització i crema de biomassa. Tampoc es poden considerar recuperació els residus orgànics
que s’obtenen a les plantes de tractament mecànic-biològiques anomenades Ecoparcs a Catalunya.
2.- La prevenció, la recuperació i el reciclatge de materials han de ser la jerarquia d’actuació aplicada per totes les administracions de
la UE.
3.- S’ha d’aplicar la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) per garantir que assumeixen els costos de la gestió dels residus dels
productes que es posen al mercat (fiscalitat ambiental).
4.- A Catalunya, aquests fets han de comportar una revisió urgent dels programes de gestió aprovats pel Govern de la Generalitat
(PRECAT i PREINFRECAT 20) i del programa de gestió de l’AMB en procés d’aprovació (PREMET 25) i la redacció d’una nova Llei
catalana Residu Zero de prevenció de residus perquè incloguin les determinacions de la Directiva de 2018 i les demandes presentades
al Tribunal europeu de Luxemburg.
PERQUÈ ES CREMEN I S’ABOQUEN RESIDUS QUE S’HAN DE RECUPERAR ?:
A Catalunya i Europa, els poders econòmics i les administracions imposen un model de producció basat en l’obsolescència i el
consumisme que fa crèixer sense límits l’ús dels recursos naturals, els residus i les emissions llençades al medi. No hi ha una acció de
govern orientada a construir un nou model social i de producció que tingui en compte els límits biofísics de la natura i sigui capaç de
preservar i restaurar els béns comuns naturals i prevenir els residus i la contaminació.
La voluntat d’ocultar aquests greus impactes (constatables a escala planetària) ha portat als poders públics a tergiversar les
propostes dels moviments socials i ecologistes per fer realitat la justícia ambiental i social. Avui, “economia circular”; “economia verda”;
“prevenció de residus i emissions”; “aprofitament dels residus com a recursos”; energia renovable”; o “Residu Zero” són més que res
reclams publicitaris per perpetuar l’actual model insostenible.
Però les dades confirmen que a Catalunya la generació de residus creix i la recollida selectiva s’estanca (de 2016 a 2017 ha crescut
un 3,3%). La mitjana de reciclatge net ha arribat al 32% l’any 2017 malgrat que la Directiva de Residus exigeix arribar al 50% l’any 2020
i el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos a Catalunya o PRECAT 20, fixa arribar al 55%!.
Perquè el PRECAT 20 manté i reforça la incineració i coincineració de residus sabent que llença compostos químics tòxics a
l’ambient?. Dioxines i furans, Compostos Orgànics Persistents (COP), metalls pesants, ftalats, gasos d'efecte hivernacle, gasos àcids,
partícules superfines, i un llarg etc. Un cop alliberats al medi, s’incorporen als organismes vius, les plantes, animals i persones. Aquests
compostos químics es bioacumulen i són causa de danys a la salut (càncers, disrupcions hormonals, problemes respiratoris, etc.) com
ho evidencien un nombre creixent de publicacions científiques en articles publicats en revistes de referència.
La incineració produeix gasos d'efecte d’hivernacle que incrementen el canvi climàtic i és una font d'energia bruta i ineficient.
Catalunya no compleix els objectius de reducció dels Gasos d’Efecte d’Hivernacle i la crema de residus hi contribueix de manera
important.

Els kWh generats en la incineració no són ni es poden considerar com energia renovable. Cap empresa elèctrica de distribució
d’energia d’origen renovable té plantes incineradores. Per això demanem que Barcelona Energia, si vol ser una comercialitzadora
d’energia renovable, es desvinculi totalment de TERSA, l’empresa que gestiona la incineradora de Barcelona a Sant Adrià.
La incineració és una font de desigualtats, manca de transparència i pràctiques corruptes. Les indústries cimenteres i les
incineradores reben subvencions públiques perquè l’estat espanyol els hi ha atorgat elevades quotes de drets d'emissió de CO2 en
considerar erròniament que la crema de residus és “neutre” davant del canvi climàtic. D’aquesta manera se'ls comptabilitzen menys
emissions de les reals.
DEMANEM UN CANVI PROFUND DE LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DELS RESIDUS
Construir un model de producció que preservi la salut pública, el medi ambient i l’aprofitament sostenible dels recursos naturals
comporta la recuperació dels materials i avançar en la prohibició de generar productes que ocasionin residus no recuperables.
1 - Instem la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona a posar en marxa amb caràcter d’urgència un
model de gestió de residus basat en l’Estratègia Residu Zero de prevenció i gestió de recursos i no solament com a marca publicitària.
2 - Cal aplicar un model de gestió de residus que apel·li la participació ciutadana, descarti l’anonimat, i que faci efectiva la prioritat de
recollir la brossa orgànica sense materials impropis. I alhora, que faci assumir els costos als responsables de posar els productes al
mercat, segons el principi de la normativa comunitària de “Responsabilitat ampliada del productor”.
Els resultats assolits per la recollida porta a porta a molts municipis de Catalunya i per models de gestió com Residu Mínim, mostren el
camí a posar en pràctica arreu del país: posar la prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge al centre del model.
3 - L’Agència de Residus de la Generalitat consolida i amplia la incineració de residus. Els residus als abocadors paguen l’any 2019 un
cànon de 35,60 euros/tona mentre que els destinats a incineració paguen uns 15 euros/tona: s’incentiva fiscalment la crema dels
residus.
4 - Els Programes de gestió i d’infraestructures de residus de Catalunya fins el 2020 (PRECAT20-PRINFRECAT20), preveuen portar
grans quantitats de residus a plantes d’incineració convencionals i de noves tecnologies; i, el que és més greu, a cremar-los en
cimenteres, bòbiles, plantes de tractament de purins i altres, autoritzats sota la fórmula de “combustibles derivats de residus” (CDR).
5 – Les accions i el pressupost d’aquests programes prioritzen el tractament de la fracció resta o rebuig i afavoreixen l’abocament i la
producció de CDR per incinerarar: les inversions aprovades pel PRECAT20 són d’uns 362 milions d’€; uns 83 milions es destinen a les
incineradores existents. Finalment, el 81% de les inversions són destinades al tractament de la fracció resta, incineradores i abocadors!.
Solament el 19% del pressupost d’inversió es destina a processos directes de prevenció i recuperació material dels residus.
Denunciem aquest incompliment de la prioritat ecològica (fer prevaldre el criteri de precaució i els drets públics com el de la salut) i dels
principis legals (no es compleix la prioritat de la recuperació de la matèria orgànica sobre la recuperació d’energia que estableix la
legislació europea vigent.
6 - Igualment, el Programa de gestió de l’AMB en procés d’aprovació (PREMET 25) s’ha redactat com aplicació al territori de l’AMB del
PRECAT 20 i no preveu el compliment de la promesa del programa electoral feta a la ciutadania de Barcelona de no aportar residus a
la incineradora al final d’aquest mandat.
DEMANEM POSAR EN MARXA LES SOLUCIONS EXISTENTS
La campanya europea que iniciem demana l’aplicació de Residu Zero, el que vol dir, obtenir els recursos naturals i els productes
d'una manera més eficient i sostenible. La prevenció de residus, la prohibició de productes d'un sol ús, la fiscalitat ambiental a
productes i activitats, el consum responsable, la reutilització i el reciclatge són excel·lents aliats en la lluita contra el canvi climàtic i
l'estalvi d’energia. Per això:
Demanem que es posi fi al model de consumisme, la producció de productes d'un sol ús i de productes que incorporen substàncies
perilloses.
Demanem la prohibició dels productes que acaben sent incinerats o abocats, de manera que siguin substituïts i redissenyats per mitjà
de la innovació i la recerca.
Demanem que s’apliqui la responsabilitat estesa del productor. Cal evitar la construcció i l’ampliació de noves instal·lacions
d'incineració de qualsevol tecnologia; descartar la crema de CDRS i residus en cimenteres i plantes de gasificació, i aprovar un
calendari de tancament de les incineradores actuals.
Demanem que el govern i les administracions públiques posin en marxa Residu Zero = incineració i abocament 0 com la millor
estratègia de gestió de recursos en un planeta amb recursos limitats, tot posant la prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge al
centre de les seves actuacions.
Demanem a les autoritats i professionals de la salut pública una major implicació per garantir que s'avantposi el dret a la salut pública
davant dels interessos d’empreses o la negligència de les administracions incapaces de garantir l’interès públic.
Demanem urgentment una Llei Catalana Residu Zero de Prevenció de Residus que comporti un canvi real de la política industrial
encaminada a la producció neta, sense generar residus ni contaminació.
Cridem el poble de Catalunya a defensar el territori, la salut i la seguretat de les persones i mobilitzar-se en contra de tots els
projectes i infraestructures que atemptin contra la salut i recordem que una manera de fer-ho també és castigar amb el seu vot els
partits que donen suport a la incineració.
Plataforma ciutadana Residu Zero = incineració i abocament 0
Catalunya, febrer de 2019.

10 aspectes claus de la Llei Balear de Residus i Sòls Contaminats
El passat 29 de gener el Parlament de les Illes Balear va aprovar amb un destacable consens i procés participatiu la que sens dubte
es pot considerar la primera llei de referència de la prevenció de residus a tot el marc europeu i internacional. Una llei que entrà en
vigor aquest 20 de febrer i que compleix amb escreix tres objectius bàsics d’una llei transformadora en l’àmbit dels residus:
a. Esdevenir un eina d’avenç social i ambiental en la gestió de residus a les Illes,
b. Instrumentar eines eficaces que facin possible la reducció de residus i
c. Establir normes addicionals de protecció del territori en el marc de les seves competències.
La sobreexplotació dels recursos naturals –Balears compta amb un dels índex més elevat de producció de residus de l’Estat-,
l’existència d’unes plantes de gestió col·lapsades i l’impacte ambiental, econòmic i social d’aquests residus requeria d’una llei que, en
línia amb el que ja estableix la Unió Europea, marqués el camí cap al residu zero.
En aquest sentit, Rezero ha treballat aquests darrers anys a les Illes Balears per:
1. Visualitzar l’impacte de l’actual model de producció i consum amb accions de sensibilització, debat i reflexió.
2. Teixir complicitats amb entitats ambientals, socials i econòmiques i institucions per treballar conjuntament a favor d’una llei
pionera i valenta.
3. Ser proactius en proposar mesures incloses a la Llei.
Considerem que la Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balear és un gran exercici de responsabilitat amb el territori i les
generacions futures per part de tots els actors que hi han participat: entitats ecologistes, empresarials, Consells Insulars, el Govern i els
grups parlamentaris. Així mateix, considerem que els beneficis d’aquesta llei transcendeixen les illes i que la seva estela servirà de guia
per molts altres territoris. La Llei de residus donarà a tots els actors implicats dos anys per a adaptar-s’hi.
Com és sabut, Rezero vol contribuir a assolir una societat residu zero. Això implica un canvi profund del model productiu i de consum
que difícilment es podrà assolir sense un nou marc normatiu transformador que posi l’èmfasi en la prevenció de residus i en la
responsabilitat ampliada del productor tal i com estableix la llei Balear.
A continuació es recullen els 10 aspectes claus de la Llei que faciliten la transició cap a la societat residu zero:
Establiment d’objectius
2021

2025

2026

2030

Reducció de residus
10%
Preparació per la reutilització i reciclatge (paper, metalls, vidre,
plàstic i bioresidus)

20%

50%

65%

Reciclatge d’envasos no industrials
Preparació per a la reutilització residus domèstics, comercials i
industrials

Preparació per la reutilització i reciclatge residus no perillosos de
la construcció i demolició
70%
Preparació per a la reutilització vehicles fora d'ús, peces i
components
10%
Reducció malbaratament alimentari respecte al 2020
Residus en abocador

75%
3%

5%

80%
15%

20%
50%
10%

Reutilització d’envasos d'aigua envasada en el canal HORECA
Reutilització d’envasos de cervesa en el canal HORECA

40%
80%

Reutilització d’envasos de begudes refrescants en el canal
HORECA
Reutilització d'envasos emprats en altres canals

70%
15%

Prevenció de residus
Productes d’un sol ús
A partir de l’1 de gener de 2021 (comerç tradicional, electrònic i digital):
1. Bosses de plàstic no lleugeres:
obligatorietat de cobrament i prioritzar
l’ús de polímers naturals.
2. Bosses de plàstic lleugeres d’un sol ús:
prohibició. Només es permetran les
compostables molt lleugeres, sempre
que es destinin únicament a productes
alimentaris.
3. Plats, coberts, tassons, tasses i safates
alimentàries d’un sol ús fets de plàstic:
prohibides.
4. Al sector HORECA per a consums al mateix local no es permet ús de productes alimentaris en monodosi (excepció oli) ni estris
d’un sol ús a excepció de tovallons i estovalles de cel·lulosa.
5. Canyetes de begudes, els bastonets per a les orelles i els bastonets per a caramels: només estan permeses les compostables.
6. Les càpsules d’un sol ús de cafè, infusions, brous i altres utilitzades en cafeteres: fabricades amb materials compostables o bé
fàcilment reciclables, orgànicament o mecànicament.
7. Els fabricants, importadors o distribuïdors que optin pel seu reciclatge hauran d'organitzar un/uns sistema de responsabilitat
ampliada del productor (autoritzat i registrat pel Govern) que garanteixi i acrediti davant el Govern el reciclatge correcte dels
productes i el compliment dels objectius d’aquesta llei.
8. Tovalloletes humides: prohibició eliminació pel clavegueram i obligatorietat d’informació als envasos i punt de venda per evitar els
problemes de gestió d’aquests productes per part dels consumidors.
9. Prohibició de la distribució i venda de:
1. Productes que contenguin microplàstics i nanoplàstics
2. Les versions no reutilitzables i no recarregables de cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora.
3. Els models d’encenedors que no garanteixin al menys 3.000 enceses efectives.
4. Les versions no recarregables de maquinetes d’afaitar. Les maquinetes recarregables, a més,hauran de ser fabricades amb
materials reciclables. Excepció: maquinetes per us sociosanitari. (A partir de 1 de gener de 2025). Els fabricants, importadors
o distribuïdors que optin pel seu reciclatge hauran d'organitzar un/uns sistema de responsabilitat ampliada del productor que
garanteixi i acrediti davant el Govern el reciclatge correcte dels productes i el compliment dels objectius.
5. Aprovació d’un reglament per a la prevenció dels residus generats en esdeveniments públics.
Envasos:
1. Prohibició de venda de begudes en
envasos d’un sol ús en edificis i
instal·lacions de les administracions
amb excepció de centres sanitaris i
educatius. S’hauran d’instal·lar i
mantenir operatives fonts d’aigua
potable també es podrà subministrar
aigua en envasos reutilitzables. Els
gots hauran de ser
reutilitzables o
compostables.
2. En els esdeveniments públics i esportius, que tenguin el suport de les administracions públiques:
1. S’han d’implantar alternatives a la venda i la distribució de begudes envasades i de gots d’un sol ús.
2. S’ha de garantir l’accés a aigua no envasada o en botelles reutilitzables.
3. S’ha d’implantar un sistema de dipòsit per evitar l’abandonament d’envasos i tassons o la seva gestió incorrecta.
3. Obligatorietat dels establiments d’hoteleria i restauració a oferir sempre als clients la possibilitat de consumir aigua no envasada
apta per al consum humà, de manera gratuïta i complementària.
4. Paquets de llaunes o botelles de begudes: prohibició anelles de plàstic ni altres envasos col·lectius secundaris, en tot cas hauran
de ser de material biodegradable.
Productes de neteja perillosos:
Obligatori l’ús de productes de neteja naturals i/o ecològics amb certificació a totes les contractes i compres públiques.

Malbaratament alimentari
1. Elaboració d’una diagnosi sobre el
malbaratament
alimentari
(base
estadística 2020) i elaboració d’una
estratègia
de
reducció
del
malbaratament per a l’any 2030 i
posterior desplegament normatiu de les
mesures per la seva reducció.
2. Obligatorietat establiments d’hoteleria i
restauració (excepció bufets o menús
col·lectius) de facilitar als clients que ho sol·licitin les restes de menjar en envasos compostables.
Responsabilitat Ampliada del Productors
1. Els sistemes de responsabilitat
ampliada del productor (SIGS o
SCRAPs) hab de subministrar les
dades
individualitzades
dels
productes, o envasos, posats en el
mercat de les Illes Balears pels
productors als quals representin, de
manera desagregada dels totals
nacionals.
2. El Govern de les Illes Balears podrà establir l’obligatorietat d’altres sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor
o de dipòsit, devolució i retorn per a residus perillosos o no perillosos.
3. El sistema de dipòsit, devolució i retorn afectarà els envasos que delimiti el Govern de les Illes Balears, amb independència que
es comercialitzin en la indústria, comerç, administració, sector serveis o en qualsevol altre lloc o via.
Sistemes de responsabilitat ampliada del productor per a residus d’envasos
Els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de residus d’envasos (SIGS o SCRAPs) han de compensar les
administracions per la totalitat dels costos del cicle de gestió de tots els residus d’envasos destinats a valorització, inclosa la part
proporcional pels residus d’envasos recollits no selectivament i dels procedents de la neteja viària i d’altres espais com les platges.
Atesa la potestat prevista per raons de protecció ambiental addicional, si l’any 2020 no s’han complert els objectius marcats per
aquesta llei o per la normativa estatal o europea més restrictiva, el Govern de les Illes Balears podrà establir altres sistemes
complementaris de gestió de residus d’envasos, com el de dipòsit, devolució i retorn -SDDR-. La posada en funcionament d’un SDDR
quedarà supeditada a una prova pilot de durada mínima d’un any, en un entorn controlat, amb una audiència prèvia als consells
insulars.
Recollida Selectiva
1. Obligatorietat per als ens locals de recollir selectivament:
1. la fracció orgànica (5% màx. d’impropis, 10% per nuclis grans i mitjans)
2. la poda
3. l’oli vegetal usat
4. els residus tèxtils
5. els residus perillosos
2. Tot establiment públic o privat , empreses turístiques del sector HORECA i vaixells han de tenir establerta la separació en origen
dels seus residus.
3. El contenidor groc d’envasos lleugers s’ha d’utilitzar també per a la recollida de plàstics i metalls, i s’han de separar les diferents
fraccions en les plantes de tractament previstes en la planificació insular.
4. La fracció orgànica dels residus domèstics s’ha de recollir obligatòriament mitjançant bosses compostables.
Preparació per a la reutilització
Totes les deixalleries hauran d’incloure
d’incloure la recepció i l’emmagatzematge
selectiu de productes usats i residus
destinats a la seva reutilització o preparació
per a la reutilització (PxR) i incloure les
activitats necessàries per a la PxR.

Trasllat de residus
Prohibició de la importació de residus amb destinació a plantes de tractament públiques ubicades en el territori de les Illes Balears.
Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus
Entrada en vigor d’un cànon sobre l’abocament i la incineració de residus l’1 de juliol de 2021 en cas de no compliment dels objectius
d’aquesta llei per al 2020.
La finalitat del cànon ha de ser fomentar la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus, amb la fracció
orgànica com a fracció preferent, així com desincentivar l’eliminació en abocador i la incineració.
Creació de la Comissió de Residus i l’Ens de Residus de les Illes Balears
Es crea la Comissió de Residus de les Illes Balears com a òrgan consultiu i participatiu entre les diferents administracions competents
i l’Ens de Residus encarregat de la gestió del Fons de Prevenció i Gestió i l’Oficina de Prevenció de Residus (ambdós de nova creació).
-L’aprovació de la llei de residus és una fita important però només és el punt de partida per a la transformació de la societat cap al
residu zero. Des de Rezero continuarem treballant per visualitzar la necessitat i idoneïtat d’aquesta llei, denunciant les possibles
interferències i sent proactius en exigir el desenvolupament de les mesures i actuacions contemplades a la normativa.
Entre les diverses actuacions que desenvoluparem els propers mesos volem destacar la vertebració del Pacte per la
reutilització, un acord de col·laboració col·lectiu (productors, envasadors, distribuïdors, punts de venda, administracions i
societat civil) i amb el que, només en els sector de les begudes, es podria evitar la generació de 30.000 tones de residus a
l’any.
Desitgem que la Llei Balear serveixi de guia i inspiració per a l’aprovació de la nova llei de residus i recursos de Catalunya. En aquest
sentit, l’entitat continuarà treballant a Catalunya amb el mateix esperit i vocació facilitadora i impulsora del residu zero per a poder
celebrar, el més aviat possible, l’aprovació de la nova llei.

Aprovada la tramitació de la proposició de llei sobre la reducció del
malbaratament alimentari
Parlament de Catalunya, 28 de febrer de 2019

Avui des del Parlament de Catalunya celebrem l'aprovació de la tramitació de la proposició de llei sobre la reducció del
malbaratament alimentari. En coherència amb el compromís europeu de reduir el malbaratament alimentari, aquesta proposició de llei
és una oportunitat per a Catalunya.
Si la proposició de llei prioritza reduir el malbaratament alimentari en origen (reduint la sobreproducció), en segon lloc l'aprofitament
d'aquells excedents que no s'han pogut evitar, i ho fa al llarg del cicle alimentari des del camp a la taula, es pot convertir en una llei
referent a Europa.

En aquest sentit, en el cas dels aliments també convé recordar la màxima de la normativa europea: el millor residu és el que no es
produeix. Per tant, en l'àmbit alimentari la prioritat ha de ser no produir excedents alimentaris i garantir que els aliments no acabin a les
escombraries. I com que es perd menjar al llarg de tot el cicle alimentari, cal reduir el seu malbaratament des dels diferents sectors:
primari, indústria, distribució a l'engròs, comerç al detall, restauració, llars...
Perquè així sigui, cal que s'especifiquin objectius quantitatius de reducció del malbaratament alimentari, i que inclogui a tots els
sectors de la cadena alimentària atenent al principi de responsabilitat compartida.
D'altra banda s'hauria de permetre la venda d'aliments provinents de donació, que altrament haurien acabat a les escombraries.
Donar valor comercial a aliments donats pot ser una activitat d'inserció social de col·lectius amb risc d'exclusió i alhora d'economia
circular, que contribueixi a aprofitar tones d'aliments que actualment s'estan malbaratant. Això faria viable projectes com la botiga
#Debonprofit que dona segones oportunitats tant als aliments com a les persones; iniciatives similars ja existeixen a molts països
europeus.
També demanem que es permeti comercialitzar aliments vençuda la seva data de consum preferent i amb garanties, com succeeix a
països europeus com Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, França, Noruega, Regne Unit... Allargar la vida dels aliments mantenint la
seguretat alimentària permet canviar l'actual model d'economia lineal a una economia circular.
Reduïm el malbaratament alimentari, mitiguem el canvi climàtic
Un terç dels aliments que es produeixen al món per a consum humà acaba a les escombraries.
A més, quan llencem menjar, no només llencem aliments, també malbaratem recursos, aigua, combustibles, gasos amb efecte
hivernacle, esforç humà i diners. Per tant, evitar llençar menjar és una manera de combatre el canvi climàtic i alhora estalviar costos.
Recuperem el valor dels aliments.

S'inicien les jornades "Reduir el malbaratament alimentari, alimentar
el planeta"

Des de Rezero organitzem les jornades "Reduir el malbaratament alimentari, alimentar el planeta", conjuntament amb Nutrició Sense
Fronteres i Banc de Recursos, amb la col·laboració de l'Obra Social "La Caixa. Aquestes jornades per reduir el malbaratament
alimentari tenen l'objectiu de compartir coneixement, experiències pràctiques, reptes i alhora oportunitats, entre els diferents sectors
implicats a la cadena alimentària.
Fins al 17 de juny, se celebraran quatre tallers multisectorials a porta tancada i una conferència final oberta al públic que recollirà les
conclusions de les sessions anteriors per socialitzar-les i sensibilitzar els diferents actors implicats.
La primera jornada serà "El paper de les administracions en reduir el malbaratament alimentari", que tindrà lloc al Palau Macaya
(Passeig de Sant Joan, 108 - Barcelona). Aquesta activitat té per objectiu reflexionar i generar debat sobre el compromís de les
administracions vers la problemàtica del malbaratament alimentari des d'un enfocament holístic i multisectorial. L'activitat comptarà amb
representants de diferents administracions públiques i es compartiran polítiques alimentàries, programes i iniciatives per reduir el
malbaratament alimentari que s'estan desenvolupant a nivell local, regional, i europeu.

"Tunegem" els mòbils cap al Residu Zero?
25 de febrer 2019 - #MobileSocialCongress
#MWC19: En els darrers 5 anys la quantitat d'aparells
elèctrics i electrònics posats al mercat no ha parat de
créixer. L'actual societat de consum ens fa percebre els
aparells com a una altra tipus de moda: et fan sentir
l'obligació de canviar-los cada any o cada dos anys; i, per
altra banda, els fabricants conceben els aparells de difícil
reparació i, alhora, publiciten aplicacions cada vegada més
complexes per crear la necessitat d'adquirir un altre mòbil
amb més capacitat i/o adaptada a les noves app's.
Aquesta situació té una relació directe en l'augment de
residus elèctrics i electrònics. La recuperació dels mòbils
que es comercialitzen és menys del 50%, i només el 7%
dels residus recollits per part d'entitats de l'Economia
Social i Solidària han estat preparats per a ser reutilitzats
(Informe Catalunya Cap al Residu Zero, Rezero, 2019).
Allargar la vida dels aparells és imprescindible per a que
hi hagi un ús eficient dels recursos naturals. En la seva
fabricació són clau els criteris de reparació de l'aparell. I,
en últim cas, si ja no ens funciona, és imprescindible la
reutilització i el reciclatge dels elements per reduir
l'extracció de minerals i l'impacte ambiental derivat de la
seva fabricació.
Per què doncs no plantegem una societat on els fabricants tinguin l'obligació de seguir uns criteris d'ecodisseny bàsics per a que ens
garanteixin que l'aparell durarà molts més anys. Alhora, si s'espatlla, s'han de tenir garantits i a l'abast de tothom mecanismes per a la
seva reparació.
Siguem més originals i pensem en un futur on la moda no estigui en el canvi, sinó en la seva personalització.
Tunegem els mòbils cap al residu zero!

Hem confeccionat aquest document amb el manifest de la plataforma ciutadana Residu
Zero publicat el febrer del 2019.
Ho hem complementat amb altres informacions extretes del web de Rezero.
Són sobre la llei balear de residus, la tramitació al parlament de Catalunya de la llei de
reducció del malbaratament alimentari, d´unes jornades sobre el mateix tema i el problema
dels residus dels mòbils.
La Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable -Rezero- neix
l'any 2005 com una entitat privada sense ànim de lucre i d'àmbit català. Ha estat impulsada
per entitats ecologistes i cíviques del país amb el suport i la participació de sectors diversos de
la societat civil, les administracions i el món empresarial.
Des d´aquesta fundació es vol canviar el model de producció i consum acostant-se cap al
Residu Zero.
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