
Com participar?
La ciutadania és una veu important a les nostres ciutats: 
uneix-te a la comunitat d’UrbanWINS! Aprèn i treballa 
amb altres persones per millorar els nostres espais de 
convivència.

Àgores online: Uneix-te a les àgores online i comparteix les 
teves idees amb la resta. Volem conèixer les teves necessitats, 
així com la teva opinió sobre els resultats i conclusions 
del projecte. Només podem canviar les nostres ciutats si 
treballem junts. Per accedir a les àgores online, visita el web 
d’UrbanWINS.

Àgores presencials: Aquestes àgores seran gestionades 
per les vuit ciutats pilot i hi tindran accés totes les persones 
interessades en compartir i debatre les seves idees. A través de 
dinàmiques de grup es fomentarà el diàleg amb l’objectiu de 
co-crear plans d’acció i estratègies de gestió de residus.

Conferències: S’organitzaran una sèrie de conferències 
nacionals durant el transcurs del projecte per tal de presentar 
UrbanWINS i obrir el projecte a més agents interessats. La 
conferència final tindrà lloc a Brusel·les (Bèlgica) i es donaran a 
conèixer els resultats del projecte.

Esmorzars amb sostenibilitat: Es convidarà a alts 
responsables polítics de tota Europa a aquesta sessió perquè 
coneguin els avenços i resultats del projecte, així com la seva 
contribució als objectius i la visió de la UE en el sector dels 
residus.

Fulls informatius: Subscriu-te al nostre full informatiu i 
sigues el primer en conèixer les darreres novetats del projecte. 
Entra al nostre web – www.urbanwins.eu - i subscriu-te. “El metabolisme urbà per al desenvolupament d’estratègies 

i xarxes innovadores de gestió de residus” - (UrbanWINS)

Per a més informació:
www.urbanwins.eu

Visita les nostres xarxes socials i uneix-te a la conversa #UrbanWINS  
www.facebook.com/UrbanWINS
www.twitter.com/UrbanWINS
www.instagram.com/UrbanWINS

Contacte:
Mara Pesaro, coordinadora del projecte UrbanWINS
Municipi de Cremona (Itàlia)

Correu electrònic: info@urbanwins.eu 

El projecte ha rebut finançament del Programa 
Marc d‘Investigació i Innovació de la Unió 
Europea Horitzó 2020 sota l‘acord de 
subvenció núm. 690047.

Avís: La responsabilitat de qualsevol error o omissió és de l‘editor. El 
contingut no reflecteix necessàriament l‘opinió de la Comissió Europea. 
La Comissió Europea tampoc és reponsable de l‘ús que es faci de la 
informació aquí publicada.

UrbanWINS, 
un projecte amb una durada de tres anys finançat 
per la UE i engegat el juny de 2016, té com a 
objectiu desenvolupar i implementar  

PLANS ESTRATÈGICS 
ECO-INNOVADORS PER 
A LA PREVENCIÓ I LA 
GESTIÓ DE RESIDUS 
que impulsaran la resiliència mediambiental 
urbana i contribuiran a avançar envers patrons  
de producció i consum més sostenibles.

Residus Recursos Innovació
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Plans estratègics per a la 
prevenció i la gestió de residus 
urbans a vuit ciutats pilot.
Cremona, Albano Laziale, Pomezia i Torí (Itàlia), 
Leiria (Portugal), Bucarest (Romania)
i Manresa i Sabadell (Espanya) posaran a 
prova les recomanacions i els instruments
per a la prevenció i la gestió sostenible 
dels residus urbans.

  Ciutats pilot

Participació d’un ampli ventall d’agents  
en les “àgores urbanes”.
S’organitzaran trobades i es posarà en marxa un fòrum virtual per 
tal que tothom interessat, des de ciutadans fins a gestors de residus, 
pugui intercanviar i compartir idees, preocupacions i possibles 
solucions.

La participació estarà oberta durant les diferents fases del procés: 
anàlisi, disseny de polítiques, planificació d’accions i implementació 
de proves pilot.

La visió d’UrbanWINS:
UrbanWINS tracta d’entendre millor com consumeixen i descarten 
productes i recursos les nostres ciutats, per així valorar com 
millorar la prevenció, reducció i reutilització de residus. 

El projecte se serveix del model del metabolisme urbà, que 
equipara la ciutat a un organisme viu i estudia els fluxos de  
matèria i energia que s’hi produeixen.

Les passes per dur-ho a terme són:

Anàlisi detallada de les estratègies de 
gestió i prevenció de residus urbans de 24 
ciutats de sis països de la UE -Àustria, Itàlia, 
Portugal, Romania, Espanya i Suècia.
Els resultats permetran obtenir un millor coneixement sobre 
com “digereixen” els productes les ciutats i quines estratègies 
-tecnològiques, no tecnològiques, educatives, de governança, etc.-  
es poden utilitzar per conduir a un canvi positiu.

Consell Assessor Europeu
UrbanWINS comptarà amb el suport d’un Consell Assessor Europeu, 
format per 20 alts representants d’òrgans de decisió de la UE, 
organismes reguladors i altres agents del sector dels residus. 

El Consell Assessor Europeu donarà feedback sobre els 
desenvolupaments tècnics del projecte i ajudarà a difondre 
els resultats per a un públic més ampli, com per exemple els 
nous Estats Membres de la UE. En la fase final del projecte, el 
Consell Assessor Europeu serà el responsable de crear l’Aliança 
UrbanWINS per assegurar un major ús dels resultats del projecte.

Resultats esperats
• Sensibilització sobre el límit dels recursos, la prevenció i
 la gestió de residus, i millor coneixement de les relacions
 existents entre la capacitat de recuperació del medi ambient
 i la qualitat de vida urbana.

• Reducció de barreres per poder desenvolupar un model d’economia 
 circular mitjançant l’assimilació dels residus com a recurs.

• Desenvolupament de plans estratègics per a la prevenció i la  
 gestió de residus urbans, que puguin ser reproduïbles.

• Progrés cap a uns patrons de producció i consum més sostenibles. 

• Desenvolupament d’un conjunt d’eines amb les experiències  
 de les vuit ciutats pilot, que permetin els responsables 
 prendre decisions per millorar les polítiques de prevenció i 
 gestió de residus.
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