Be, benvinguts i benvingudes. En aquesta taula intentarem esbrinar, com diu molt bé
l’enunciat: "El canvi d'habits i la implicació ciutadana" i podrem estudiar casos i
campanyes de comunicació i d’implicació de la ciutadania per a reduir el residus, tant de
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com de fora. Al cap i la fi, el que es vol
aconseguir és un medi ambient de millor qualitat per les nostres ciutats i per els veïns i
veïnes en general.
És cert que els habits han canviat, que la gent està molt més sensibilitzada a l'hora de
llençar la brossa i les deixalles, però no és suficient. Cada un de nosaltres generem cada
dia quasi un quilo i mig de residus que multiplicat pels 365 dies de l'any ens representa
550 quilos per persona, és a dir més de mitja tona.
Què fem amb tot això? Doncs s’hi ha de posar ordre i una forma és separar els residus en
origen, és a dir, a la llar. Aquesta és una tasca que promouen des de fa temps els
Ajuntaments i l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient. Cada dia veiem més
contenidors als carrers de colors diferents perquè nosaltres, religiosament, dipositem
cada cosa al seu lloc. És sabut que cada dia hi ha més ciutadans sensibilitzats que fan
aquesta feina, però n'hi ha prou?

De quina forma es pot implicar més a la ciutadania? En aquest sentit està dissenyat el
projecte Life COR, i una part important del projecte és una campanya de comunicació de
dos anys de durada que té per objectiu fomentar el reciclatge entre els més joves. La
jornada d'avui té la pretensió d'implicar-hi a persones del sector de la Comunicació i del
Medi Ambient per tots plegats esbrinar què es pot fer més per implicar a la ciutadania,
especialment als joves, a que mica en mica vagin adquirint habits saludables en
reciclatge.
L'objectiu és mantenir o disminuir al màxim possible la generació de residus municipals
i d'altra banda fomentar el canvi d'habits proporcionant a la ciutadania tota la
informació sobre els residus, el seu tractament, què se'n pot fer, es a dir, en que es poden
aprofitar, per fer què i, també s'han d'explicar les repercussions que tenen els residus en
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el medi ambient. Tanmateix és interessant conèixer les experiències d'altres llocs, com
ho fan i qui s'hi implica...
Bé de tot això i de molt més intentarem esbrinar en aquesta taula amb Paula Cristina
Oliveira Mendes, responsable d'educació, comunicació i relacions institucionals de
LIPOR (Servei Intermunicipalitzat de Gestió de Residus) a Portugal. LIPOR va ser
honrada en la categoria de mitjanes empreses i de la indústria i el sector de l'energia,
amb el Premi d'Excel·lència en el Treball 2010-2011.
La Paula Cristina Oliveira Mendes és llicenciada en relacions internacionals per la
Universitat de Porto: Promou i participa en projectes i grups de treball nacionals i
europeus de Comunicació i Màrqueting Ambiental per la definició d’estratègies per a la
gestió de residus, amb la participació de les comunitats.
També organitza Seminaris i conferències de caràcter europeu amb actuacions i
temàtiques relacionades amb les polítiques de gestió de residus. Especialment temes de
responsabilitat social com la implicació i el canvi de mentalitats, i l’educació i la
sensibilització ambiental.
Paula Mendes, benvinguda i ens agradarà que ens expliqui el perquè d'aquest premi i
com gestionen vostès els residus , ja que sembla que ho fan molt bé. Bon matí i
benvinguda.
També tenim a la taula a Enric Pol, que es catedràtic de Psicologia Social i Ambiental i
Director del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Des de
1998 es fundador i Director del Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i
Societat. Des de l’any 2008 es coordinador del programa de Doctorat Intercentres de la
UB en Ciències i Tecnologies del Medi Ambient. També, va ser membre de la Comissió
de Seguiment del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2007-2009 i
ara és president del nou programa de Seguiment 2009-2016.
El senyor enric Pol també es autor de nombrosos articles i llibres sobre el tema del medi
ambient. També bon matí i benvingut.
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Igualment ens acompanya German Rafales, que és el director de projectes de la Fundació
Confavc (Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya). La seva trajectòria
professional ha estat dedicada al món de l’educció ambiental com a treballador del
Museu de Gavà durant 5 anys i coordinant activitats de medi natural.
Es col·laborador en diverses entitats socials i ambientals de Catalunya i ha participat en
publicacions sobre temàtiques ambientals i urbanes tant en articles i revistes comarcals
com en estudis locals. Alguns dels projectes que ha dirigit han estat guardonats amb els
premis Agenda 21 de Barcelona i el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
del 2008. En el tema que ens ocupa els veïns, els ciutadans, són una part molt important
per aconseguir l’èxit del programa que es vol portar a terme, per la qual cosa ens podrà
donar pautes del què hem de fer. Bon matí i benvingut.
I com que per donar difusió d'un programa o d'una iniciativa es molt important la
implicació dels mitjans de comunicació, i en aquest cas, de la comunicació local i
municipal, dons també ens acompanya Jordi Navarro, que és periodista, president de
l'Associació de Comunicació Pública, abans ACIAL. Associació Catalana d’Informadors de
l’Administració Local. Aquesta entitat aplega periodistes i professionals de la
comunicació que treballen en les diferents administracions i empreses públiques de
Catalunya. Actualment és el cap del Departament de Comunicació digital i audiovisual de
TMB. Ha estat cap de servei i director de comunicació de diverses empreses
municipalistes, de comunicació i de publicacions. També ha estat membre fundador de
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. La seva presència és important perquè la
difusió i la comunicació són bàsiques per qualsevol missatge que s'ha d'adreçar a la
ciutadania. En parlarem amb el Jordi Navarro. Bon matí i benvingut.
Bé doncs ara un cop convenientment presentats i si els sembla comencem amb el premi
a l'excel·lència en el treball que han concedit a LIPOR. Paula Cristina Oliveira Mendes
expliqui’ns què fan i com ho fan; i també com no, què ha representat per a vostès aquest
premi.
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PARAULA

Be, l’Enric Pol té la paraula. Com que és director de la Comissió de Seguiment del
Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals, a més de totes les altres coses
que he explicat, faci’ns cinc cèntims de com veu vostè el canvi d’hàbits i la implicació de
la ciutadania en el reciclatge i la gestió dels residus, si li sembla.
PARAULA

Al senyor German Rafales li va com anell al dit el tema de l’enunciat d’aquesta taula “El
canvi d’hàbits i la implicació de la ciutadania”. Com a director de projectes de La
Fundació Confavc com ho veu tot plegat?

PARAULA

Ho deia al principi, en la difusió de qualsevol actuació, missatge o programa es bàsica
una bona comunicació. Jordi Navarro vostè veu canvi d’hàbits i implicació de la
ciutadania en el reciclatge del residus? Fa falta una campanya de comunicació més
agressiva, incisiva? Què s’hauria de fer perquè els veïns i veïnes s’hi impliquin més en el
reciclatge

PARAULA
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