
            
            
            
          

 

 

Projecte 3154 

DIAGNÒSTIC SOBRE LA GESTIÓ URBANA DE RESIDUS AL NORD DE JORDÀNIA 
 
RESUM: 
  

El projecte s'emmarca dins de la Línia 2 "Ciutats en ruta" de la 
Campanya Món Local Refugi impulsada des del Fons Català, que té 
com a mandat donar suport als municipis que es troben en la ruta de 
les persones refugiades. Els objectius de la Línia 2 són identificar 
ciutats interlocutores i establir mecanismes estables de comunicació, 
promoure les relacions bilaterals entre municipis catalans i municipis 
en ruta, identificar necessitats d'aquests municipis i dissenyar 
actuacions específiques de resposta.  
 
L'AMB i el Fons Català consideren estratègic poder treballar de forma 
conjunta en una acció a Jordània, un dels països d'acollida de 
persones refugiades a la Mediterrània Oriental. Es tracta d'un dels 
països d'acollida massiva de persones refugiades a causa del conflicte 
sirià  on l'AMB encara no està treballant. 
 
Jordània és un dels països que han rebut un gran volum de persones 
refugiades, cosa que ha desbordat les capacitats d'acollida i les seves 
estructures municipals no poden donar resposta a la multiplicació de la 
població local. Un dels serveis desbordats pel ràpid increment de la 
població ha estat la gestió de residus a les urbs.  
 
Partint d'aquests antecedents, l'AMB i el Fons Català han definit de 
localitzar l'actuació a Jordània, especialment la zona nord i de centrar 
les actuacions en la gestió de residus, per tractar-se d'un dels sectors 
amb més dificultats i interès de millora pels municipis.  
 
En aquest projecte es proposa l'elaboració d'un diagnòstic de la gestió 
urbana de residus al nord del país per tal de poder identificar un 
projecte d'acció. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: Gestió de Residus 
 
País / regió: Jordània. Mafraq-
Irbid 
 
Durada: Per definir 
 
Entitat que presenta: Fons 
Català, AMB 
 
Entitat que executa: Green 
Plans Consult 
 

Titulars de drets: Persones 
Refugiades 
 
Pressupost 
 
Import total: 36.363,63 € 
Import aprovat: 36.363,63 € 

 

 


