
Visites a Catalunya (4 sortides amb inscripció conjunta)  

1. Sistema de recollida porta a porta i pagament per generació a Argentona   
                             3 de març 2016 

3 de març / Tarda-nit  

19:30 h- 21:30 h Presentació del sistema de recollida Porta a Porta i el sistema de pagament per generació al municipi. 

Refrigeri (inclòs a la inscripció). Punt de trobada i presentacions: Ajuntament d’Argentona. 

22 h Visita al servei de recollida Porta a Porta domiciliària (fracció envasos) i recollida comercial amb pagament per gene-

ració (bossa taxada). 

Visita a Itàlia · Gestió de residus a Itàlia i recollida porta a porta a Treviso 

Co-organitzada amb el Consorzio Italiano Compostatori (CIC)              5 i 6 de maig 2016 

Localització: província de Treviso. 

Dijous 5 de maig  

· Sortida des de l’Aeroport de Barcelona cap a Treviso (migdia).  

· Trasllat a l’hotel (transport públic o bus).  

Tarda 

· Dinar i visita a la localitat de Treviso. Trasllat a l’hotel. 

· Sessió de presentacions i debat: Presentació de la gestió de residus i la recollida 

porta a porta a Itàlia. Model de recollida a la ciutat de Milà, ciutat i regió de Treviso, 

i els seus resultats.  

· Sopar. 

Divendres 6 de maig   

Matí 

· Esmorzar a l’hotel. 

· Visita al servei de recollida Porta a Porta de Treviso i altres municipis de la regió 

amb recollida porta a porta. Recollida i gestió de residus realitzada pel consorci de 

serveis Contarina. 

· Dinar. 

· Visita a la planta de digestió anaeròbia de ETRA.  

Tarda  

· Seminaris tècnics: Sessió sobre la certificació, qualitat i mercat del compost.        

Presentació d’altres instruments de gestió com el pagament per generació o         

l’optimització de serveis. Sessió sobre l’ús de bosses compostables i la cultura del 

compostatge.  Sessió sobre sistemes d’identificació i materials per a la recollida                                                                      

porta a porta. 

· Trasllat a l’aeroport i sopar a l’aeroport (àpat no inclòs a la inscripció). 

Nit 

· Sortida del vol de Treviso cap a Barcelona.  

 

  Visites Tècniques RECOLLIDA PORTA A PORTA 

                                                                   (2a EDICIÓ) 

PREU Visita Itàlia: 250 euros.  

El cost inclou vol d’anada i tornada,              

allotjament una nit, àpats i desplaçaments. 

 

NOTA:  Es prega que els interessats s’inscriguin 

amb rapidesa per poder mantenir uns costos 

raonables per al viatge. Per aquest mateix mo-

tiu, la inscripció a la sortida implica l’acceptació 

del pagament del vol.  

Si alguna persona vol triar la opció de només 

anada, ho ha d’indicar en inscriure’s. 

Els continguts proposats podem variar d’horari 

en funció de la planificació final de la sortida 

INSCRIPCIÓ A LA VISITA 

A ITÀLIA 

http://www.contarina.it/
https://www.etraspa.it/il-gruppo/gli-impianti
https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform


Inscripcions fins el 18 de febrer o cobrir places. Més informació i dubtes a: coamb@coamb.cat · 93 304 21 09  

   

Organitzen:        Amb el suport de: 

 

 

 

 

    Sponsors:      

2. Sistema de recollida porta a porta a 5 municipis de l’Alt Empordà i planta de 

compostatge de petita escala de Boadella i les Escaules           30 de març 2016 

Dimecres 30 març / Matí 

9:30 h Visita al servei de recollida Porta a Porta al municipi de Terrades. 

10:30 - 12 h Presentació del model de recollida i tractament de la zona de Boadella. Debat. Visita a la nova planta de 

compostatge de Boadella. Refrigeri (inclòs a la inscripció). 

4. Sistema de recollida porta a porta i planta de compostatge de petita escala 

al Pallars Sobirà                           28 abril 2016 

Dijous 28 abril / Matí  

10 - 11 h Arribada i visita al servei de recollida Porta a Porta a la zona de Sort.  

11 - 13 h Visita a la nova planta de compostatge de Sort. Presentació del model de recollida i tractament de Pallars Sobirà 

i debat (deixalleria de Sort). Refrigeri (inclòs a la inscripció). 

INSCRIPCIÓ A LES VISITES A CATALUNYA 

3. Sistema de recollida porta a porta a Celrà        11 d’abril 2016 

Dilluns 11 d’abril / Nit 

19:30 h Presentació del model de recollida amb cubells amb xip identificatiu. Debat. Refrigeri (inclòs a la inscripció). 

21:45 h Visita al servei de recollida Porta a Porta al municipi de Celrà (recollida de FORM en dos zones diferents del muni-

cipi, durada aproximada 1 hora). 

PREU visites a Catalunya: 60 euros (la inscripció dóna dret a participar a les quatre visites). 

NOTA:  El desplaçament a totes les sortides es realitzarà en vehicle privat dels participants. Recomanem que si és possible com-

partiu cotxe. El programa i horari exacte de les visites pot patir modificacions per garantir la qualitat de la visita. Si aquest fos el 

cas, s’informaria als inscrits amb antelació suficient.  

https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform

