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1. Consideracions al ppt presentat per iniciar la
recollida selectiva porta a porta.
•

Es demana a la població i al comerç fer la separació a casa i la recollida
porta a porta per trencar l’anonimat, però no es parla de l’anonimat més
important que cal trencar … el dels productors d’envasos i de productes
d’un sol ús que no se'n responsabilitzen i els fan pagar a les
administracions (a la ciutadania!).

•

Però les darreres Directives de Residus de la Unió Europea ordenen
aplicar la Responsabilitat Ampliada del Productor(RAP).

•

Ès imprescindible aplicar la (RAP) per acabar amb l’enganyifa
d’ECOEMBES: amb l’excusa de la recollida exclussiva de la fracció
envasos (Grog) es deriva el cost de la majoria d’envasos que van a parar
a la fracció de rebuig (Gris) als ajuntaments i veïns.

•

El model Residu Mínim porta a porta recull el 100% dels envasos i
residus aprofitables en la fracció inorgànica i és l’eina més clara per
trencar l’enganyifa i fer que els productors i ECOEMBES se’n
responsabilitzin.

1. Conideracions al ppt porta a porta a Barcelona
• Com ho hem vist, solament es preveu aplicar la fiscalitat a la
població, però no als productors (ECOEMBES) i això és
incoherent i inacceptable.
• No proposa L’objectiu i eines per reduir la fracció resta amb
destinació a la incineradora de Sant Adrià i a l’abocador
d’Hostalets de Pierola.
• Cal tancar la incineradora com ho demanen els veïns!

1. Conideracions al ppt porta a porta a Barcelona
• A Sant Andreu tenim l’oportunitat de ser motor de canvi a
Barcelona.
• Però cal esmenar els errors de l’exemple de Sarrià antic:
✓Es va acordar que es podria implantar Residu Mínim a d’altres barris de
Barcelona.
✓Es va proposar el Consell de residus ciutadà, i no es va constituir
✓Es va demanar un seguiment de la participació i el reforç permanent, i no
s’ha fet
✓El resultat?, la recollida selectiva neta es va reduint per la manca de bosses,
del seguiment i el reforç de la participació.

2. P r o p o s t a d e c a n v i d e m o d e l
Model de gestió de residus

2. P r o p o s t a d e c a n v i d e m o d e l

Els sanitaris es recolliren cada dia que hi hagi recollida

2. Perquè demanem Residu Mínim (RM)?
• El model Residu Mínim és més còmode i senzill perquè
facilita a la ciutadania la classificació. Sols hem de fer 4
separacions
• Deixa clares les responsabilitats: els veïns hem d’assumir la
responsabilitat de separar correctament les nostres restes
de menjar (la brossa orgànica)
• Recupera més envasos i materials recuperables, ja que no
hi ha bossa de rebuig
• Els productors d’envasos s’han de fer responsables de
recuperar-los i assumir les despeses de fer-ho, segons ho
estableixen les lleis europees.
• La fracció inorgànica es porta a una planta de triatge que
han de pagar els fabricants responsables i no la ciutadania i
els ajuntaments com ara.
.

Cont enid ors
Probabilitat d’assolir índexs alts de recuperació
dels residus
La prioritat de la recollida i recuperació de qualitat
de la brossa orgànica
La coresponsabilitat individual i col·lectiva
L’urbanisme
La neteja viària
El temps de la recollida
El balanç de costos econòmics
L'oportunitat d’aplicar incentius econòmics

Port a a port a

Resultats recollida selectiva bruta a l’AMB

Els Municipis Residu Mínim son dels que més reciclen de l’AMB

3.1. S e l e c c i ó d e l e s f r a c c i o n s

Fracció

Sistema recollida

Tipus de residus

FORM

porta a porta

restes de menjar, plantes, paper de cuina,...
envasos i embolcalls (plàstics, llaunes, brics,.)
objectes reciclables (estris cuina, testos,
joguines,.), altres no reciclables com restes
d’escombrar, plats trencats, ceràmiques,...

FIRM

porta a porta
paper, revistes, diaris, caixes cartró, tubs paper
sanitari,...

Paper/cartró

porta a porta

Sanitaris

porta a porta

bulquers, compreses, toballoletes humides,...

Voluminosos

al portal

mobles, fustes,....

Vidre

contenidors

envasos de vidre, altres de vidre

Tèxtil

Espais/contenidors

roba i calçat

Perillosos
Punt verd

Olis, pintures, dissolvents, fluorescents, piles,
electrodomestics, runa domèstica,...

Comentaris a les accions i calendari que proposa
l’Ajuntament a Sant Andreu
Caldria dedicar prioritàriament recursos a fer reunions de
veïns, punts informatius per informar i repartir el material
I al final visita a tots els habitatges pel repartiment de la
informació als habitatges que no han assistir a reunions
ni puts informatius.
La formació del Consell de residus del Barri
El retorn de la informació
Instal·lar ganxos i tòtems quan calgui i evitar els
contenidors comunitaris

Gràcies,
Obrim el
debat!

