INFORMACIÓ AMB WEB ECOPARC DE BARCELONA
L'AMB és l'administració pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, una gran conurbació
urbana formada per un total de 36 municipis.
La constitució com a administració pública es va fer el 21 de juliol del 2011, d'acord amb la Llei
31/2010 aprovada pel Parlament de Catalunya. Des d'aquell moment, l'AMB substitueix les
tres entitats metropolitanes vigents fins en aquella data: la Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Entitat del Medi Ambient i l'Entitat Metropolitana del
Transport.
L’objectiu de l’AMB és oferir serveis bàsics a la ciutadania del territori, alhora que presta
assistència als ajuntaments metropolitans.
Algunes de les competències estratègiques de l’AMB inclouen la lluita contra el canvi climàtic i
la contaminació atmosfèrica, la gestió dels residus municipals domèstics i del cicle integral de
l’aigua, la transició energètica de la metròpoli, la promoció de la mobilitat sostenible, la
protecció de la infraestructura verda i l’impuls a un habitatge digne i assequible per a tota la
població. Al web www.amb.cat poden consultar-se tots els serveis de l’AMB.
En matèria de gestió de residus, l’AMB és la responsable de fer el tractament de les fraccions
recollides pels municipis. L’administració compta amb 4 ecoparcs, entre els quals es troba
l’Ecoparc de Barcelona, 3 plantes de triatge, 2 plantes de compostatge i la xarxa metropolitana
de deixalleries, entre altres.
A les instal·lacions de l’Ecoparc de Barcelona, l’AMB també organitza visites per a públic
escolar i adult, a través del seu programa d’educació ambiental “Compatim un Futur”.
Tot i que en el context actual de pandèmia per Covid19 les visites presencials a les
instal·lacions de l’AMB estan anul·lades, habitualment la visita a l’Ecoparc de Barcelona està
destinada a tot tipus de públic, a partir dels 12 anys. La visita és d’ 1,5 hores de durada, i es pot
complementar amb una activitat a l’aula, allargant-se fins les 3 hores.
La visita s’estructura amb una introducció a l’aula sobre el cicle dels residus i recursos, seguida
de 45 minuts de visita guiada a la instal·lació per veure in situ els diferents processos que s’hi
duen a terme per recuperar els residus que són valoritzables, i finalment unes conclusions per
fer èmfasi en la prevenció dels residus i en la importància de la recollida selectiva.
Per inscriure’s a les activitats del programa, cal fer-ho a través de la central de reserves.
Mentre durin les restriccions actuals, l’AMB també disposa d’un seguit d’activitats i recursos
en línia sobre el tractament de residus:

-

Dossier de de la instal·lació (per a estudiants de secundària)

-

Visita virtual a la Planta Integral de Valorització de Residus

