Comunicat de premsa

La candidatura presentada per l’ARC i
formada pel Grup de Treball Residus Zero i
l’Ajuntament de Barcelona, finalista al XII
Premi Europeu de la Prevenció de Residus


Es tracta d’una iniciativa impulsada per més de 15 entitats de la ciutat
per prevenir la contaminació del front marítim barceloní.



La candidatura barcelonina ha estat una de les 16 finalistes en la
categoria d’Administració entre els 84 candidats europeus nominats.



En aquesta edició, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) havia
presentat sis candidatures, d’entre les activitats organitzades durant
la XII Setmana Europea de la Prevenció de Residus, celebrada el
novembre de 2020

La candidatura formada pel Grup de Treball Residus Zero i l’Ajuntament de
Barcelona serà finalista al XII Premi Europeu de la Prevenció de Residus. Es
tracta d’un dels sis projectes catalans que enguany l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC) ha presentat al certamen. La candidatura barcelonina ha estat
una de les 16 finalistes en la categoria d’Administració entre els 84 candidats
nominats.
Els guardons es lliuraran el proper 1 de juny en una cerimònia virtual, a causa de
la situació de pandèmia.
El projecte del Grup de Treball Residus Zero (format per 15 entitats de la ciutat)
i l’Ajuntament de Barcelona centra la serva acció en prevenir la contaminació
marina del litoral barceloní. Des del Grup s’ha liderat el repte
#beuresenseplàstics aconseguint la participació de 92 entitats amb accions
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centrades a reduir els envasos i productes d’un sol ús, doncs aquests són un
dels principals residus del litoral mediterrani. I per combatre els residus de
cigarretes, l’Ajuntament ha engegat la primera campanya municipal “El mar
comença aquí” per evitar l’abocament de burilles i altres residus als embornals
de la ciutat, a fi de conscienciar a un públic concret sobre mesures específiques
i evitar la presencia d’aquests residus al mar. Aquesta campanya s’ha reproduït
en diferents ciutats de l’estat.
Més de 800 activitats a tot Catalunya
El Premi Europeu de Prevenció de Residus distingeix iniciatives dutes a terme
durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), tenint en
compte criteris d’originalitat, innovació, adaptabilitat a d’altres contextos
regionals o locals, mobilització del públic objectiu i durada. En la passada edició
de la Setmana, que es va dur a terme el mes de novembre en 38 regions, es van
organitzar 10.690 activitats arreu d’Europa. A Catalunya se’n organitzar 827,
promogudes per 260 entitats, tant públiques com privades, en una quarantena
de comarques.
Aquesta iniciativa se celebra a Catalunya des de l’any 2008 i la coordina
l’Agència de Residus de Catalunya. Durant una mateixa setmana, i arreu
d'Europa, es realitzen accions de sensibilització i es donen a conèixer estratègies
de reducció de residus.
Enguany, la XIII Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del
20 al 28 de novembre de 2021. L’enfoc temàtic d’aquesta 13a edició es centra
en el binomi comunicats circulars, comunitats sostenibles. La idea és inspirar
noves accions per canviar l’hàbit de consum i productiu de la societat, i apel·la a
la responsabilitat compartida que hi ha darrere de la prevenció de residus i el
paper important que tenen les persones i les comunitats locals per a reduir la
seva generació.
21 d’abril de 2021

Oficina de Comunicació i Premsa
Departament de Territori i Sostenibilitat
premsa.tes@gencat.cat
93 495 82 34

Pàg. 2de2

