
MOU-TE PEL RESIDU ZERO 
A MANLLEU!

Promoció del comerç local 
i reducció de residus a 

través de la gamificació



PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT (PAM) 2019-2023

1. Ciutat educadora i del 
coneixement

2. Ciutat generadora d’ocupació i 
dinamitzadora econòmicament

3. Ciutat amable i sostenible

4. Ciutat inclusiva i al servei de les 
persones

5. Govern transformador i amb 
lideratge territorial

OBJECTIUS DE CIUTAT

Avançar cap a un lideratge territorial
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

Liderar l’estratègia de desenvolupa-
ment  sostenible de l’Agenda 2030

Impuls de l’assoliment dels ODS 
identificats per contribuir a 
l’assoliment de l’Agenda 2030 local

OBJECTIU 
ESPECÍFIC

LÍNIA 
D’ACTUACIÓ



AGENDA 2030 MANLLEU

Què és?

Recull d’accions amb les quals s’ha compromès l’Ajuntament de Manlleu per orientar el municipi als
reptes que marquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Què s’ha prioritzat a Manlleu?

6 ODS, que identifiquen 35 compromisos o reptes per tirar endavant,                                                          
dels quals se’n deriven 122 actuacions (full de ruta).

I els altres ODS?

L’Agenda 2030 Manlleu és un projecte transversal en què es consideren tots els ODS. Per tant, es
treballa per l’assoliment dels 17 ODS de l’Agenda 2030.



AGENDA 2030 MANLLEU

- Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi
climàtic i de les possibles solucions per mitigar-los

Full de ruta > 6 ODS > 35 reptes > 122 actuacions

- Fomentar la mobilitat sostenible i activa

- Promoure programes de consum i producció sostenibles

- Reduir el malbaratament alimentari 

- Reutilitzar els residus en la línia de l'economia circular

- Aconseguir que el % de fracció resta sigui el menor possible

Reptes del full de ruta de
l’Agenda 2030 de Manlleu
vinculats a la campanya de
Mou-te pel Zero a Manlleu!



PLA LOCAL 
PREVENCIÓ 

RESIDUS



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

− La prevenció de residus és prioritària a la gestió de residus: “El millor residu és
aquell que no es produeix”.

− La reducció de residus permet:
• Estalviar recursos naturals i energia

• Disminuir els impactes ambientals

• Complir amb el marc legal 

• Reduir les despeses en la gestió dels residus municipals

− Canvi de model de recollida de residus: porta a porta.                                              
Implantació gradual a Manlleu durant l’any 2022.



ACCIONS PEL RESIDU ZERO A MANLLEU

Substitució de bosses de plàstic per 
bosses biodegradables als comerços

Lluita contra el malbaratament 
alimentari als establiments     
(app Too Good To Go)

Mostra d’arbres de Nadal reciclats

El Sarró, banc d’aliments

Deixallibres, intercanvi de llibres

Mercat d’intercanvi i venda de 
joguines 2a mà

Intercanvi de roba Temps x Temps

Tallers i xerrades sobre  consum 
responsable i prevenció de residus



OBJECTIUS CAMPANYA MOU-TE PEL RESIDU ZERO 

Educació ambiental

Reducció de residus

Promoció del comerç local

Gamificació inclusiva

VINCULACIÓ AMB NOU MODEL RECOLLIDA DE RESIDUS

Recollida selectiva porta a porta



CAMPANYA MOU-TE PEL ZERO A MANLLEU!

- 30 reptes que fomenten hàbits sostenibles: 
promouen el residu zero i el consum local.

- Campanya personalitzada per a Manlleu.

- Objectius clars amb resultats mesurables.

- Format digital (app) i format paper (butlleta).

- Format de gamificació:

• Reptes de diferents nivells

• Cada usuari té un camí personalitzat

• Facilita l’aprenentatge

• Permet medir els resultats



ESTABLIMENTS ADHERITS
Segells de bones pràctiques sostenibles:

Venta a granel

Portar la 
carmanyola

No als productes 
d’un sol ús

Bosses 
compostables

Segona mà

Portar els 
envasos

Malbaratament 
alimentari

Descompte per 
portar envasos



30 REPTES RESIDU ZERO
Pensats per a totes les edats i nivells, per promoure l’economia local i la reducció de residus. Exemples:

Fes la compra amb una 
bossa reutilitzable, senalla, 
carret de la compra

Repara una peça de 
roba o calçat

Cuina una recepta d’aprofitament 
d’aliments

Porta una carmanyola per anar 
a comprar carn, peix, embotit o 
menjar preparat

Porta la teva ampolla 
reutilitzable a la feina

Repara un electrodomèstic, una 
bicicleta o un patinet espatllat

Si vas d’excursió, recull 
3 residus de la natura

Fes compostatge casolà



PROPOSTA DIGITAL

Selecciona un repte Completa’l amb 
una fotografia

Aprèn i redueix 
residus

Mesura i 
suma punts



PROPOSTA ANALÒGICA
Selecciona 

un repte
Supera el repte 

al mercat
Aconsegueix un 

segell a la parada
Entrega la butlleta 

emplenada i guanya 5€



POSSIBLES UBICACIONS DELS REPTES

Botigues de fruita, 
carn, peix o a granel

Mercat ReparacióRoba

Bars i restaurants Escoles Transports Oficines



EXEMPLES DE REPTES SUPERATS



QUI HI POT PARTICIPAR?

Ciutadania Escoles Empreses



PREMIS
Sorteig cada dos mesos entre totes les persones participants.

Pack residu 
zero

Targeta regal  
comerç local Pista de gelEntrada teatre 

o cinema

Llibre: Residu 
zero a casa

2 menús 
restaurant



GRÀCIES!

Pensa en global, 
actua en local


