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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1987

Objectius:
- Defensar la natura i la població a partir de criteris
ecològics, dotant els grups i els moviments populars
oposats a projectes agressius d'una cobertura tècnica
per potenciar la seva oposició.

Nombre d'associats: 190
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Àmbit geogràfic d'actuació: nacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Gestió de residus,
Recollida selectiva, reutilització, compostatge, Canvi
climàtic i energies contaminants, Ordenació del territori

- Fomentar i donar suport a la recerca de noves
tecnologies toves i a la realització de projectes de caire
alternatiu.
- Difondre informació ecologista i desenvolupar una
àmplia iniciativa d'educació ambiental i socioecològica
per tal d'arribar a la formació d'un estat d'opinió i d'una
conducta ecologistes.
- Promoure, afavorir i difondre accions dirigides
directament a la defensa del medi ambient i a la
millora de la qualitat de vida.

Memòria d'activitats de l'any 2007
Campanyes
Campanyes de reforç de la recollida selectiva de
matèria orgànica a Torrelles de Llobregat i a Blanes.
Amb l'objectiu d'assentar entre la població la
importància que té una correcta separació de la brossa
orgànica i la incentivació del compostatge casolà.
- Campanya de reforç de grans generadors de brossa
orgànica a Santa Coloma de Cervelló.
- Projecte de posada en marxa de les deixalleries de
Sant Pol de Mar i la Bisbal de l'Empordà.
- Elaboració dels estatuts i reglaments per crear
l'Associació Residu Mínim.

- Presentació de la campanya 15 anys de Residu
Mínim: activitats de reforç a diferents municipis.
- Seguiment del compostatge casolà a Castellar del
Vallès. Es varen visitar unes cent llars i es va fer
assessorament tècnic.
Actes reivindicatius
- Elaboració i redacció de propostes, presentant
al·legacions, per impulsar el model Residu Mínim en
el marc dels nous programes de gestió municipal
(PROGREMIC i el Pla Territorial sectorial
d'infraestructures gestió de residus).
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- Impulsat una sèrie d'inspeccions al riu Besòs al seu
pas pel barri del Bon Pastor de Barcelona.
- Presentació d'al·legacions al pla ferroviari TGV en
el tram Sagrera-Nus de la Trinitat
- A la Fira Ecològica de la Candelera 2007 es va
realitzar una acció conjunta i descentralitzada a les
zones afectades per la contaminació atmosfèrica i el
tractament de residus amb un enlairament de globus
amb missatges d'alerta sobre la propagació de
contaminants a l'aire atmosfèric amb aquelles
procedències.
- Suport a la denúncia feta per Via Verda i
Participació Activa i Social sobre l'existència
d'abocadors descontrolats de residus tòxics i perillosos
a la zona de Can Planes, via verda de Sant Llorenç.
- Actuacions de sensibilització des de la Plataforma en
Defensa de Collserola: Acte de debat públic sobre els
continguts i la gestió del nou Parc Natural de
Collserola; caminada popular des del Vallès Baix
Llobregat i Barcelona fins al cim del Tibidabo.
Jornades de formació
- Organització de les Jornades "Residus, Salut i Política
Ambiental": Dins el marc de la Fira de la Candelera
de Molins de Rei. Amb presència d'entitats
ecologistes, plataformes cíviques i representants dels
principals partits polítics es va debatre sobre la gestió
dels residus i les perspectives pels propers anys.
També es va debatre l'estat de la contaminació
atmosfèrica a les nostres comarques i es va valorar la
campanya Fem el primer pas! Les entitats catalanes
per a la reducció de residus.
- Tallers i assessorament en "Compostatge Casolà":
realització de diversos tallers en els que s'expliquen les
basses per a un bon compostatge casolà i
assessorament sobre la matèria.
- Preparació i organització de la trobada a Molins de
Rei amb els municipis que desenvolupen el Residu
Mínim.
- Sessions de formació sobre Residu Mínim i Consum
Responsable.
- Assistència i participació a la trobada de Gia
Internacional al País Vasc.
- Participació a les XX Trobades Ecologistes i de
Plataformes en Defensa del Territori coordinant l'eix
de treball sobre els residus.
Estudis i assessoraments
- Estudi de la Diagnosi i Pla de gestió dels residus a
diferents poblacions: Sant Pol de Mar, la Bisbal de
l'Empordà, Palafrugell, Riells i Viabrera.
- Gestió tècnica i administrativa de la Regidoria de
Medi Ambient de Pallejà i el Papiol.
- Impuls, organització i coordinació de la comissió de
seguiment de les plantes de triatge de Molins de Rei i
de compostatge de Torrelles de Llobregat, dels
municipis Residu Mínim de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

- Informes anuals dels resultats i funcionament de les
deixalleries de Pallejà, Molins de Rei, el Papiol i
Castellbisbal.
Projectes educatius
- Ecoauditories escolars sobre consum d'aigua:
Metodologia i recull de fitxes per a elaborar als
centres escolars una auditoria de l'aigua, amb
participació activa per part dels alumnes. Es posa en
pràctica amb el CEIP Maragall de Sant Cugat.
- Guia Escolar del Compostatge casolà i l'hort
Ecològic: s'ha estat treballant durant tot el curs escolar
amb l'escola Pau Vila, del Papiol, per a la realització
d'una bona guia per gestionar dins l'escola els residus
orgànics. En procés de finalització.
- Programa amb oferta d'activitats ambientals
destinades a centres escolars: realització de 150
activitats escolars relacionades amb la BO, la
recollida selectiva i l'àmbit de Reducció de Residus
(paper reciclat, sabó a partir d'oli usat, cuineta per
parlar de la separació selectiva a la cuina, fotografia el
teu consum); i 24 activitats de l'Aula Energètica
(Conte del sol, Cuina solar, Rellotge del sol i visita a
la Font Solar Autònoma).
Celebració i participació en actes diversos
- Participació i organització de Mercats d'Intercanvi a
Molins de Rei (amb col·laboració amb altres entitats de
la vila i l'ajuntament).
- Organització de la 6ena Fira Ecològica de la
Candelera, amb el lema "Comencem per casa nostre".
Participació de diferents sectors com a expositors
(productors ecològics, tecnologies netes, energies
renovables, entitats, institucions públiques etc.) i
desenvolupament d'activitats paral·leles (tallers de
caire ambiental, animació de carrer, ambientalització de
l'espai, etc.), xerrades sobre climatologia i canvis,
exposició sobre problemàtiques ambientals que afecten
a l'entorn més proper dels vilatans i concurs per
donar solucions a aquests problemes.
- Coorganització amb la Biblioteca Pau Vila (Molins
de Rei) de la Fira d'intercanvi de Sant Jordi.
- Participació, junt amb la Xarxa de Sant Andreu, en la
II Fira de l'intercanvi de Joguines.
Representació a òrgans institucionals
- Participació en el Consell de Prevenció i gestió de
residus del DMAH i l'Agència de Residus de
Catalunya dins de diferents grups de treball: plans de
gestió de residus Municipals, Industrials i de la
Construcció, d'Estadística i del Pla Territorial sectorial
d'Infrastructures .
- Participació en la comissió restringida del Consell de
Qualitat Ambiental.
- Participació des de la Plataforma Cívica per a la
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Defensa de Collserola en el Consell Consultiu de
Consorci de Collserola i la seva Comissió d'Urbanisme.
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