
La recollida porta a porta de Sarrià es va implantar el febrer 
del 2018. Inicialment tot va millorar, i es va superar el 60% de 
recollida selectiva bruta. Ara, novament, les escombraries es 
deixen als escocells, de qualsevol forma i a qualsevol hora del 
dia. Abans del porta a porta veníem d’un sistema de recollida 
que s’anomenava de bolseo. Es deixaven les bosses al carrer de 
qualsevol forma i horari, i hem tornat, en bona part, al mateix 
punt. La pandèmia del coronavirus no pot ser l’excusa.

1. S’han de reduir els residus. Fins ara a Sarrià no s’ha fet cap 
campanya per reduir els residus, ni municipal, ni veïnal, excepte 
la Guia de residus de Sarrià de l’Associació de Veïns. La mitjana 
municipal de recollida selectiva bruta a Barcelona és del 38,8%, 
quan hauria d’haver arribat al 60% el 2020, tal com exigia el 
Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos 
de Catalunya 2013-2020, el PRECAT20. Necessitem saber, bar-
ri a barri, la recollida de residus domèstics per fraccions, unes 
dades que encara no es disposen.

2. La disposició i la recollida de la fracció ORGÀNICA, la prio-
ritària, ha de millorar. Cap residu orgànic no pot anar a parar a 
la bossa de la RESTA ni cap residu inorgànic pot anar a parar a la 
fracció ORGÀNICA. La recollida de la fracció de PAPER pot mi-
llorar. No podem trobar paper amb la resta. Tot el paper es re-
cicla. Hem de saber el consum d’envasos de VIDRE per barris. 
Per aconseguir que els envasos i la resta estiguin ben tractats 
cal que aquests residus INORGÀNICS (resta + envasos) vagin 
a una planta de triatge integral.
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3. Els residus domèstics higiènics i sanitaris de Sarrià s’han 
de recollir. No pot ser que s’hagin deixat de recollir per separat 
a Sarrià Antic, i s'hagi fet un pas enrere en moments de pan-
dèmia. Cal que els residus higiènics es puguin deixar al camió 
d’emergència i al Punt Verd de Sarrià.

4. Els escocells no són ni cendrers ni abocadors ni papereres. 
Els quasi cinc-cents escocells del barri han de ser descontami-
nats. No hi creix ni una herba pel fet que encara hi ha l'her-
bicida cancerigen amb el biocida Glifosat, de l’oligopoli Bayer 
Monsanto. Hem de saber quina quantitat s’hi va abocar i com 
descontaminar-ho, tot pensant en els petits, els gossos i la po-
blació en general.

5. Les escombriaires necessiten el nostre suport. En primer 
lloc deixant la bossa d’ORGÀNIC dins del bujol corresponent, 
per evitar que es pugui esparracar i embrutar el terra. La man-
ca de respecte que comporta tirar burilles al carrer, deixar les 
bosses als escocells, tirar les bosses dins de les papereres, dei-
xar les escombraries fora d’hores... són actes poc respectuosos 
amb la seva feina. Netejar els carrers de Barcelona costa 100 
euros per barceloní i any, i la recollida d’escombraries, 60 euros 
per barceloní i any. De ben segur aquest cost es dispara a Sarrià 
Antic. A banda d’una injustícia, la manca d’informació al res-
pecte, barri a barri, ha d’acabar.  

6. Cal un consell de residus de Sarrià amb convocatòries cone-
gudes i públiques. Hi han d’estar representades les entitats veï-
nals, les associacions de comerciants i els veïns i les veïnes. Les 
entitats de la Taula de Sarrià i les persones interessades.

7. Cal estendre la recollida porta a porta a Sarrià Nou, Sarrià de 
Dalt i Sarrià de Munt (inclòs Can Caralleu i el barri del Peu del 
Funicular). No podem esperar a un futur inconcret. Estem davant 
d’una emergència climàtica. La recollida porta a porta s’ha d’es-
tendre a tots els barris de Barcelona si volem complir l’objectiu de 
superar el 65% de recollida selectiva neta l’any 2030.



8. Les bosses d’escombraries han d’estar homologades. Les 
bosses destinades a residus ORGÀNICS han de ser compos-
tables; les dels residus higiènics i sanitaris han de ser negres i 
de plàstic reciclat, i les de la fracció INORGÀNIQUES, unificant 
les grogues i les grises, en unes de plàstic reciclat. Totes han 
d’incloure puces electròniques, el xip corresponent, necessari 
per saber el seu itinerari.

9. Els veïns que posin ganxos i tòtems de ganxos han de ser 
bonificats amb l’exempció d’un any de la taxa de residus muni-
cipals generats en domicilis particulars i la taxa de clavegueram 
(les dues incloses a la factura de l’aigua), també destinada a 
l’Ajuntament de Barcelona. El ganxo és l’únic sistema per evitar 
que toquin a terra i s’evita també l’anonimat de la procedència 
de les bosses. Així funciona a la majoria de municipis que tenen 
implantat el sistema de recollida porta a porta.

10. Volem saber on van a parar els residus domèstics i comer-
cials de Sarrià. Que desapareguin de la nostra vista no vol dir 
que s’«eliminin» els nostres residus. No volem exportar pro-
blemes ni als Hostalets de Pierola ni a Sant Adrià ni a destins 
desconeguts. No volem que els residus de casa s’incinerin, ni 
en facin «combustibles derivats dels residus (CDR)» ni vagin 
als abocadors. Per coherència, economia i solidaritat, la trans-
parència és una exigència.

11. Cal implantar a Sarrià el model “residu mínim”. Un model 
de recollida similar al que tenen els municipis que han arribat 
al 70% de recollida selectiva domiciliària. Les quatre fraccions 
que proposem simplifiquen la recollida. A la llar i als establi-
ments hem de separar bé els residus ORGÀNICS que generem. 
Els que envasen aliments i productes en recipients, envasos i 
embolcalls d’un sol ús s’han de fer càrrec dels residus INORGÀ-
NICS, que han d’anar a una planta de separació integral.

ORGÀNICA
La prioritària: deixar-la al bujol marró de 20 L, dins 

d’una bossa compostable

INORGÀNICA
Els altres materials reciclables, ENVASOS i la RESTA.
Deixar-los a una bossa de plàstic reciclat de 35/50 L

PAPER i CARTRÓ
Deixar-lo apilat a la porta o amb bosses de paper i a bujols 

comunitaris on calgui

VIDRE
Deixar les ampolles i pots sense tap metàl·lic al contenidor 

de vidre

Si la fracció inorgànica va a una planta de separació es garan-
teix que els materials reciclables se separin per reciclar-los i no 
vagin a parar a l’abocador o a la incineradora de Barcelona. Tal 
com exigeixen les directives europees, no volem que els mate-
rials reciclables siguin incinerats.

RESIDUS HIGIÈNICS i SANITARIS (bolquers, compreses, gases, 
tampons, restes higiènics de bany...) han de ser recollits, o com 
abans, cada dia que es recullen residus porta a porta, al Punt 
Verd i al camió d’emergències o com s’acordi. El que no pot pas-
sar és que no es recullin com ara passa.
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Les cinc fraccions actuals separen els ENVASOS (brics, llau-
nes, plàstics...), i es deixen a la bossa groga de 60 L que pràc-
ticament ha desaparegut a Sarrià i la fracció RESTA (que no ha 
d’incloure ni restes orgàniques, ni paper, ni cartró ni vidre) a la 
bossa gris de 35 L que ha estat substituïda per múltiples bosses 
de nansa que encara surten dels supermercats, pagant, i que la 
gent reutilitza com bossa d’escombraries.

A més, els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) irre-
parables han d’anar al Punt Verd o a les botigues corresponents; 
les bombetes han d’anar al Punt Verd o la botiga corresponent; 
l’oli de cuina usat ha d’anar al Punt Verd; les piles han d’anar 
a les botigues amb recipients de recollida, i els medicaments 
han d’anar als recipients de recollida SIGRE de les farmàcies. 
Tot això no pot anar a la fracció inorgànica.

12. Per coherència, estem disposats a col·laborar. Volem mi-
llorar i fer-ho bé. Fins i tot acceptem que se’ns multi si abusem 
de l’espai públic. Entenem que els residus que generem són un 
dels grans problemes ambientals del nostre temps i que les 
emissions d’aquí tenen un impacte climàtic global. No entenem 
que l’emergència climàtica, com han fet amb l’ecologia, sigui... 
«cosa d’un dia». La qualitat de l’entorn necessita l’aportació de 
tothom. Per això acceptem la responsabilitat compartida i pon-
derada, però... proporcional. No és el mateix encolomar els en-
vasos que aprendre a dir “no, gràcies!” Amb educació, però amb 
fermesa. Volem que Sarrià sigui climàticament responsable.

El passat divendres 5 de febrer, una manifestació va recórrer 
Sarrià Antic reivindicant espais i habitatge pel jovent que vol 
seguir vivint a Sarrià. El lema que envolta aquesta exigència 
vital és «Sarrià no és del qui se’l pot pagar sinó dels qui li do-
nem vida». Durant unes hores, es va ocupar uns baixos i el pati, 
antic jardí dels Beltran al carrer Salvador Mundi 3. Finalment, 
es va decidir abandonar l’espai. L’Ateneu Popular 1921 ha obert 
la celebració del 100 aniversari de l’annexió de Sarrià a Bar-
celona. Ho ha fet al carrer reivindicant els drets de les classes 
populars de Sarrià.


