
Organizatia Zero Waste Europe a fost 
creată pentru a consolida puterea 
comunităţilor de a regândi relaţia lor 
cu resursele. Într-un număr tot mai 
mare de regiuni, grupuri locale,  
întreprinderi și decidenti iau de 
măsuri semnificative în vederea 
eliminării deșeurilor în societatea 
noastră. 

Situată în nordul Italiei, Capannori are una dintre 
cele mai mari rate de reciclare dintre municipalităţile 
europene. Acest oraş ‘’zero waste’’ este un exemplu despre 
cum deciziile politice forte ş i participarea comunităţii pot 
aduce rezultate inovatoare. Acest studiu de caz prezintă 
povestea la zi a succesului comunităţii din Capannori. 
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 Bătălia cu incineratoarele !
Capannori, un oraş cu 46.700 de locuitori, situat 

lângă Lucca în Toscana, urma să fie încă o victimă a 
dezvoltării constante a incinerării deşeurilor în Italia.  
Modelul nord-european de ardere a deşeurilor, pentru a 
preveni problemele de mediu şi sociale asociate 
depozitării lor în rampe şi pentru a produce energie, 
câştiga teren în Italia – o ţară care se confrunta cu 
problema dramatică şi urgentă a gestiunii deşeurilor. 
Organizaţiile medicale şi de mediu au opus puţină 
rezistenţă sau deloc, considerând incinerarea drept 
soluţia cel mai puţin dăunătoare pentru o dilemă 
aparent imposibilă. Interesele economice şi presiunea 
din nordul Europei susţineau incinerarea, un fenomen 
ce părea de neoprit. !

Dezbaterile publice nu abordau faptul că 
incinerarea încurajează generarea deşeurilor, 
concurează cu reciclarea, periclitează 
dezvoltarea durabilă, aprinde scânteia corupţiei 
şi eliberează substanţe toxice precum dioxine, 
furani si metale grele. 

Comunităţi precum aceea din Capannori au fost 
lăsate să lupte singure împotriva construcţiei de 
incineratoare. În 1997, invătătorul Rossano Ercolini a 
constientizat potenţialele efecte nocive pe care le-ar 
avea un incinerator local asupra sănătăţii cetăţenilor şi 
a mediului înconjurător. Cu ajutorul lui Dr. Paul Connett,  
expert internaţional în incinerare şi în politici Zero 
Deşeuri/Zero Waste, Rossano a lansat numeroase 
acţiuni de informare pentru a convinge localnicii de 
pericolul pe care l-ar reprezenta construirea unui 
incinerator în comunitatea lor. Mişcarea a reuşit să 
blocheze construcţia şi în curând s-a extins în alte trei 
comunităţi din regiune, ameninţate de incinerare.  !
Care este alternativa? !

Responsabil de găsirea şi implementarea unei 
alternative la incinerare, Ercolini a ajuns la concluzia că 
singura opţiune era să se reducă generarea deşeurilor. 
A preluat conducerea operatorului de salubritate local 
ASCIT, pentru a crea o schemă pilot de colectare a 
deşeurilor la sursă, din uşă-în-uşă. După un an şi-a 
reluat rolul de activist, derulând campanii împotriva 
incinerării pe tot teritoriul Italiei. Ercolini a convins 
Consiliul Local din Capannori să devină prima 
administraţie locală din Europa care a adoptat 
Strategia Zero Deşeuri/Zero Waste, angajându-
se ca până în 2020 să ajungă la performanţa de 
a trimite aproape zero deşeuri către rampele de 
gunoi.  !

Între 2005 şi 2010, colectarea selectiva la sursă, 
din uşă-în-uşă, a fost introdusă etapizat în unitatea 
administrativă, începând cu satele mici – unde fiecare 
greşeală putea fi identificată şi corectată din timp, 
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• Populaţie: 46,700 
• Strategia Zero Waste a fost semnată 

în 2007 
• 40% reducere a deşeurilor în 10 ani 
• În prezent, 82% din deşeuri sunt 

colectate separat

 By Aimee Van Vliet

Nicăieri nu este mai 
adevărată zicala „Marii 
stejari cresc din ghinzi mici“ 
decât în orăşelul Capannori 
din Italia. Aici o serie de 
proteste impotriva construirii 
unui incinerator a dus la 
naşterea unei mişcări la firul 
ierbii pentru Zero Deşeuri/
Zero Waste în toată Italia.
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ajungând să acopere întreaga 
rază teritorială în 2010. Până în acel 
an, deşeurile municipale erau 
separate la sursă în proporţie de 
82% şi doar 18 procente – 
reprezentând deşeuri reziduale – 
ajungeau la rampă. Din 2012 s-a 
implementat, în câteva din 
localităţile aparţinătoare, o nouă 
taxă de tipul „plăteşti cât arunci“. 
Frecvenţa colectării de la fiecare 
gospodărie era măsurată cu ajutorul 

microcipurilor lipite pe sacii cu 
deşeuri reziduale, pe care le scana 
un aparat de citire montat pe 
autospecialele de colectare. În 
localităţile unde s-a aplicat noul mod 
de tarifare au fost stimulate 
separarea şi prevenţia, astfel încât 
rata de separare la sursă a urcat la 
90%.   !

Transparenţă şi 
consultare !

Politicienii locali au recunoscut 
că succesul proiectului de colectare 
selectivă la sursă din uşă-în-uşă şi al 
altor măsuri „zero deşeuri/zero 
waste“ se datorează consultării 
active a cetăţenilor, din faze 
incipiente. Şedinţele se organizau 
în locuri publice pentru a obţine 
conţinut, idei şi pentru a implica 
populaţia în strategia Zero 
Waste/Zero Deseuri. Materiale 
informative erau trimise la toate 
adresele. Înainte ca sistemul de 
colectare din uşă-în-uşă să fie 
introdus într-o anumită zonă, timp 
de câteva săptămâni voluntarii 
distribuiau kit-uri de colectare 
selectivă gratuite, inclusiv o 
varietate de pubele şi sacii necesari, 
precum şi numeroase materiale de 
informare. Voluntarii erau instruiţi 
să răspundă întrebărilor cetăţenilor 
cu privire la noul sistem, ceea ce 
însemna că participarea era 
imediată, fluentă şi eficientă.  !

Un studiu comparativ realizat de 
Universitatea La Sapienza din Roma 
privind colectarea selectivă din uşă-
în-uşă în trei comunităţi din Italia 
(Capannori, Roma şi Salerno) a 
arătat că în Capannori participarea 
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cazuri. Rezultatul este asociat procentului mare de 
rezidenţi care au primit materiale informative (98,6%), 
au participat la şedinţele despre schimbarea sistemului 
(46%) şi ştiu unde să se adreseze pentru informaţii 
legate de colectarea deşeurilor (91%).   !
O soluţie viabilă din punct de 
vedere economic !

Economiile făcute pentru 
că nu se mai trimit deşeurile la 
rampele de gunoi costisitoare şi 
câştigurile din vânzarea 
materialelor către unităţi de 
reciclare sunt dovezi ale 
faptului că sistemul este 
autosufiecient din punct de 
vedere economic. Consiliul 
Local din Capannori a 
economisit peste două milioane 
de euro în 2009. Sumele 
economisite sunt investite în 
infrastructura pentru reducerea 
generării deşeurilor, 
reducându-se cu 20% şi taxele 
fixe pentru salubrizare pentru 
rezidenţi. De asemenea, au 
ajutat la recrutarea a 50 de 
angajaţi pentru ASCIT, 
crescând rata de ocupare a forţei de muncă în regiune.    !
Compostarea !

Unul dintre elementele cele mai de succes ale 
noului sistem de colectare a fost deturnarea de la 
rampa a deşeurilor organice. ASCIT colectează frecvent 

la domiciliul cetaţenilor resturile organice 
biodegradabile, care sunt trimise la o unitate de 
compostare din regiune. Ba mai mult, cantinele publice 
din Capannori au fost dotate, în 2010, cu aparate de 
compostare Joraform. În viitor, locuitorii ar putea primi 
astfel de staţii colective de compostare, ceea ce ar 
reduce cu 30 până la 70% costurile de  colectare, 
transport şi tratare a deşeurilor organice.  !

Cetăţenii au fost încurajaţi să 
composteze la domiciliu, 
2.200 de gospodării au primit 
compostere gratuite, iar 
membrii gospodăriilor au fost 
instruiţi despre tehnicile 
specifice. Cei care compostează 
la domiciliu beneficiază de o 
reducere de 10% din taxa de 
salubrizare, iar verificările în teren 
au relevat că 96% dintre 
gospodării folosesc în mod corect 
composterele. In prezent, există 
un proiect, aflat în etapa de 
planificare şi consultare publică, 
pentru construirea unei fabrici de 
biometan în zonă.   

Eliminarea 
deşeurilor prin 
proiectarea 

sustenabilă a acestora !
În anul 2010, la Capannori s-a înfiinţat primul 

Centru de Cercetare Zero Deşeuri/Zero Waste din 
Europa. Aici, experţii identifică deşeurile ce se aruncă în 
sacii gri pentru deşeuri reziduale şi caută soluţii pentru 
a reduce şi mai mult acele 18 procente. Când au 
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“Consiliul a salvat peste 
€ 2m în 2009, aceste 

economii sunt reinvestite 
în investiții în 

infrastructură de 
reducere a deșeurilor, 
precum și reducerea 
tarifelor de deșeuri 

stabilită pentru rezidenti 
cu 20%. Aceasta a 

finanțat, de asemenea, 
recrutarea a 50 de 
angajați ASCIT ...”

 By Aimee Van Vliet

“Abordarea colaborativă a primit răspuns 
pozitiv din partea producătorilor de cafea, 
care au inițiat cercetări în domeniul 
alternativelor la capsulele nereciclabile.”
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descoperit că printre cele mai comune 
deşeuri reziduale se numără capsulele pentru 
cafea, Centrul de Cercetare a stabilit întâlniri 
cu producătorii de cafea ca Nespresso şi Illy, 
pentru a găsi alternative reciclabile sau 
biodegradabile. De asemenea, volumul mare 
de scutece de unică folosinţă găsite printre 
deşeurile reziduale a determinat autorităţile 
locale să ofere părinţilor variante de scutece 
refolosibile. Optând pentru o abordare mai 
degrabă de colaborare decât combativă, au 
obţinut un răspuns pozitiv din partea 
producătorilor, cei din industria cafelei iniţiind 
chiar cercetări pentru găsirea alternativei la 
capsula standard.  !
Gunoiul unuia este 
comoara altcuiva. 
Oportunitățile spatele 
reutilizare. !

Eforturile nu s-au concentrat doar pe 
îmbunătăţirea ratei de reciclare, ci s-a pus 
accent şi pe reutilizare. Autoritatea publică 
locală a deschis propriul centru pentru 
reutilizare «Insula Ecologică» în Lammari, în 
2011. Obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, 
jucării, electrice şi mobilier care nu mai sunt 
dorite, dar sunt încă în stare bună, pot fi 
reparate aici – dacă se impune – şi sunt 
vândute celor care au nevoie. Astfel sunt 
recuperate si reintroduse in sistem resurse 
preţioase. Centrul de refolosire îşi extinde 

constant activitatea – în 2012 la centru au 
fost donate 93 tone de obiecte, iar în 2013 
cifrele sunt in crestere.  

!
Potrivit lui Rossano Ercolini, „Cifrele 

înregistrate de «Insula Ecologică» din 
Lammari (n.r. punct de colectare pentru 
deşeurile voluminoase şi obiectele 
reutilizabile) arată că, parţial, cultura 
noastră se schimbă datorită politicilor 
administraţiei. Dacă înainte oamenii 
aruncau totul, acum îşi dau seama că 
recuperarea obiectelor nu este doar 
benefică pentru mediu, ci şi pentru cei 
care le pot cumpăra la preţuri 
accesibile“. Centrul furnizează si cursuri de 
instruire pentru activitati precum– cusut, 
tapiţat, tâmplărie, astfel încât să promoveze 
valorile şi practica reutilizării cât mai mult 
posibil.  !
Pionieri în prevenirea 
generării deşeurilor !

Capannori este lider de necontestat în 
prevenirea generării deşeurilor. Între 2004

“În 2012, 93 tone de obiecte 
au fost donate Centrului de 
refolosire, unde au fost 
reparate şi revândute celor 
care au nevoie”

În băcănia 
Effecorta, 

locuitorii pot 
cumpăra vrac 
peste 250 de 

alimente şi 
băuturi de 

provenienţă 
locală.  !

Municipalitatea 
pune la 

dispoziţia 
părinţilor, de 

asemenea, 
scutece 

reutilizabile 
subvenţionate.. 
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şi 2013 volumul total de 
deşeuri generate per capita a 
scăzut cu 39%, de la 192 kg la 
118 kg/persoană/an şi se 
preconizează că va scădea în 
continuare, mulţumită extinderii 
sistemului „plăteşti cât arunci“ în tot 
teritoriul administrativ. Şi mai 
impresionant este faptul că s-a 
redus cantitatea pe cap de locuitor a 
deşeurilor neseparate, sau reziduale, 
de la 340 kg/an în 2006 la 146 kg în 
2011, o scădere cu 57%. 
Dimensiunea succesului se poate 
aprecia comparând aceste cifre cu 
cele din Danemarca – 409 kg/capita/

an în 2011.  
  
Aceasta înseamnă că, pe lângă 

creşterea ratei de reciclare, 
decidenţii locali au avut în vedere 
modalităţile de reducere la sursă a 
cantităţii de deşeuri generate. În 
strategia lor pentru Zero Deşeuri/
Zero Waste au inclus 11 direcţii de 
acţiune. Probabil cea mai vizibilă 
dintre toate este vânzarea 
produselor la vrac– autoritatea locală 
a oferit stimulente micilor 
comercianţi ca să elimine ambalajul 
şi să vandă produse cum ar fi 
detergenţi lichizi, ulei, vin etc. direct 
în recipientele clienţilor. Lanţul de 
băcănii Effecorta, lansat în 

Capannori în 2009, comercializează 
peste 250 de produse (mâncare şi 
băutură) locale la vrac. Locuitorii pot 
cumpăra paste, vin, ulei şi multe alte 
produse de bază, fără să mai arunce 
vreun ambalaj.  !
Distribuţia directă– 
o binefacere 
pentru agricultura 
locală !

S-au deschis două automate de 
lapte cu autoservire, introducând un 
model de distribuţie a produselor 

alimentare direct 
de la producator; 
automatele sunt 
aprovizionate 
direct de către 
cooperativa 
fermierilor 
autohtoni, iar 
cumpărătorii nu 
mai plătesc 
intermediari ca 
fabricile de 
ambalare sau 
retailerii. Astfel 
clienţii plătesc un 
preţ mai mic, în 
timp ce fermierii 
primesc mai mult 
pentru fiecare litru 

de lapte. Modelul a 
avut un succes uriaş. Prin 
automate s-au vândut 200 de 
litri de lapte pe zi şi, deoarece 
91% dintre clienţi îşi reumpleau 
propriile recipiente, au fost 
„scoase din circuit“ circa 90.000 
de sticle.  !

Alte iniţiative au constat în 
campanii de promovare a 
consumului de apă de la robinet în 
locul celei îmbuteliate (italienii sunt 
cei mai mari consumatori de apă 
minerală îmbuteliată din Europa), de 
eliminare a tacâmurilor de unică 
folosinţă din şcoli, distribuirea de 
plase de cumpărături din material 

textil tuturor celor 17.800 de 
gospodării şi a altor 5.000 de bucăţi 
societăţilor comerciale. De 
asemenea, toate farmaciile din zonă 
au fost aprovizionate cu scutece şi 
produse sanitare reutilizabile.  Toate 
aceste iniţiative au impulsionat 
locuitorii să devină consumatori 
responsabili. !
O comunitate 
etalon !

Abordarea pro-activă, unitară şi 
implicarea cetăţenilor în toate 
etapele de elaborare a politicilor de 
mediu, acestea sunt elementele 
cheie care au transformat 
municipalitatea din Capannori într-un 
exemplu de bune practici la nivel 
european. Prin poziţia sa de 
comunitate-etalon a Reţelei 
Municipalităţilor Zero Deşeuri/Zero 
Waste, Capannori inspiră alte 
comunităţi să îşi dorească mai mult 
decât atingerea obiectivele de 
reciclare. Liderii vizionari ai acestei 
comunităţi au văzut mai degrabă 
oportunităţile decât problemele şi, 
prin implicarea transparentă a 
populaţiei, au transformat totul într-
un succes al întregii comunităţi.  !

Astăzi, sute de municipalităţi 
europene urmează exemplul 
comunităţii din Capannori.  

 
--  
Aimee Van Vliet 
Zero Waste Best Practices, 
August 2013 !
Traducerea si adaptarea:  
Gabriela Barbur, Zero Waste 
Romania !
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 By Aimee Van Vliet 

„Cele două 
automate de 
lapte 
furnizează 
aproximativ 
200 de litri pe 
zi, eliminând 
din sistem 
circa 90.000 
de sticle.  

„Şcoala este, 
de asemenea, 
foarte 
implicată în 
întreg 
programul“

Zero Waste Europe 2014         Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

�6



!

 By Aimee Van Vliet 

Surse 
www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Capannori_2010_en_FINAL.pdf 

www.comune.capannori.lu.it/sites/default/files/segreteria_sindaco/capannori-verso-rifiuti-zero-2011-r2.pdf 
www.comune.capannori.lu.it/node/11408 

www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/19/capannori-la-cite-italienne-qui-montre-la-voie-du-zerodechet-en-
europe_3432602_3244.html 

www.effecorta.it

Pentru mai multe informații:  
www.zerowasteeurope.eu


www.facebook.com/ZeroWasteEurope
!
Contacte:  

info@zerowasteeurope.eu

Twitter @zerowasteeurope
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