


Comissió de seguiment de la Xarxa
____________________________

Monogràfic: Recollida selectiva 
a les ciutats mitjanes i grans



4. Intervencions dels membres per exposar 
les polítiques de present i futur sobre 
recollida  selectiva .

5. Breu informe de gestió de l’activitat de 
la  Xarxa sobre economia circular i residus

Detecció d’oportunitats de treball en xarxa:
· 3 prioritats
· 3 accions per l’espai de Trobada de ciutats 
mitjans i grans per millorar la recollida       
selectiva

6. Precs i qüestions sobrevingudes

Ordre del dia
1. Benvinguda i presentació dels 
assistents 
Sr. Xesco Gomar, President de la Xarxa

2. Aprovació de l’Acta de la Comissió de            
seguiment de 18 de novembre del 2020

Monogràfic 
3.   Principals reptes i oportunitats per 
millorar la recollida selectiva el 2021. Sr. 
Josep Maria Tost,    Director  de l’Agència 
de Residus de Catalunya.



Benvinguda 
Sr. Xesco Gomar, President de la Xarxa



2. Aprovació de l'Acta de la Comissió de 
seguiment de 18 de novembre del 2020



Principals reptes i oportunitats per millorar la 
recollida selectiva el 2021. 
Sr. Josep Maria Tost,  Director de l’Agència de 
Residus de Catalunya.



Intercanvi d’experiències:

Intervencions dels membres per exposar les polítiques 
de present i futur per millorar la recollida selectiva



5. Breu informe de gestió de l'activitat de la Xarxa 
sobre economia circular i residus

Més informació a l’enllaç: 
https://www.diba.cat/web/xarxasost/economiacircular

https://www.diba.cat/web/xarxasost/economiacircular


Disposeu de la Guia:  

Guia a l’enllaç: 
https://www.diba.cat/web/xarxasost/guia-sobre-economia-circular-i-verda

https://www.diba.cat/web/xarxasost/guia-sobre-economia-circular-i-verda


I s’amplia amb:



En el nou mandat:

Cicle de tallers sobre Economia circular al mon local
(2019-2020)
1.Immersió a l'economia circular (desembre 2019)
2.Entendre el punt de partida (febrer 2020)
3.Comprendre el metabolisme (juny 2020 - virtual)
4.Definir estratègies territorials (juliol 2020 - virtual)



Aprenentatges: https://www.diba.cat/web/xarxasost/c%C3%A0psula-cicle-tallers-ec-2019-2020



En el nou mandat:
Activitats sobre gestió de residus:
Jornada: El Porta a Porta per assolir els objectius de les
noves directives europees (gener 2020)
Jornada: Novetats en les normatives de residus i economia 
circular (febrer 2020)
En col·laboració amb ARC i Ass.municipis per la recollida selectiva porta a porta



En el nou mandat:
Activitats sobre prevenció de residus:
Coordinació i suport a la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus 2020
En col·laboració amb ARC, 

Diputació de Barcelona i AMB

https://www.diba.cat/web/

xarxasost/prevencio-de-residus



En el nou mandat:
Cicle de tallers sobre Economia circular al mon local
(2020-2021)
1.L'economia col·laborativa (desembre 2020)
2.La servitització (febrer 2021)

Propers...
3.Compra pública sostenible (2on trimestre 2021)
4.Simbiosi industrial (3er trimestre 2021)



En el nou mandat:
Altres accions (2021)
1. Jornada de presentació Porta a residusRecurs, amb el 

Consell de cambres de Catalunya (11/03/2021)
2. Suport al Hotspot Catalunya Circular (16 a 18 nov. 2021)
3. Portal web sobre Economia circular de la Xarxa



Detecció d’oportunitats de treball en xarxa:

· 3 prioritats
· 3 accions per l’espai de Trobada de ciutats 
mitjans i grans per millorar la recollida 
selectiva



Ordre del dia
3. Recull d’interessos i necessitats 



Ordre del dia
3. Recull d’interessos i necessitats 

Codi 88 81 55



Ordre del dia
3. Recull d’interessos i necessitats 

Codi 88 81 55



Codi 88 81 55



Detecció d’oportunitats de treball en xarxa:

· 3 prioritats
· 3 accions per l’espai de Trobada de ciutats 
mitjans i grans per millorar la recollida 
selectiva



6. Precs i qüestions sobrevingudes



Moltes gràcies i salut
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