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La campanya ‘Millor que nou, 100% vell’
promou l’intercanvi i la reparació

Centre de tractament de residus
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construint a Vacarisses.

Convertir
residus
en recursos

D
D

LA NOVETAT
Apareixen els primers ciutadans que
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els bons hàbits de neteja i reciclatge
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“La clau de l’èxit
està a fer la feina
d’una manera excel·lent.
Si comets errors, perds
credibilitat”

“Els nostres objectius
prioritaris passen per
reduir un 10%, reciclar
un 48% i tractar el 100%
dels residus”

“No n’hi ha prou de
separar les escombraries;
ara el repte consisteix
a reduir la generació de
residus”

“Ho farem millor
o pitjor, però costa
trobar algú
que es negui
a separar residus”

“L’Administració
s’ha fixat en exemples
de països desenvolupats
que han fet bé les coses
en aquest camp”

Reciclar la consciència,
reduir el residu
Els principals agents del sector es congratulen del progressiu augment de la conscienciació
ciutadana en la gestió de les deixalles i advoquen per aconseguir que es redueixin
M
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atalunya ha fet els deures
en matèria de recollida selectiva i reciclatge. Però el
camí a seguir encara té diverses etapes. Després de
recollir i reciclar, el que és primordial és
reduir els residus per a un millor tractament i una sostenibilitat més gran. Amb
molts punts en comú i poques discrepàncies, la seu de l’Agència de Residus de Catalunya va acollir la taula rodona organitzada per EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA per parlar dels residus
que generem a casa nostra i la gestió
que en fem. Un debat que va fer balanç
dels tres últims anys de gestió i que va
animar els participants a anticipar quins
seran els reptes de futur.
“Podríem dir que hi ha una tendència a un comportament ciutadà
molt responsable”. Genoveva Català,
directora de l’Agència de Residus, corrobora la seva primera afirmació amb
dades, que mostren com Catalunya recollia selectivament el 2008 el 34% dels
seus residus, mentre que a la resta de
l’Estat la mitjana era d’un 17%. I això
que, segons la directora, “partíem de
situacions de fa deu anys absolutament irrellevants pel que fa a recollida selectiva que, a més, no eren
extensives a tots els materials”. Un
èxit que es deu a l’ambició de tots els
programes executats a Catalunya i en
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l’entorn metropolità, “programes molt
atrevits, per sobre dels objectius de
les normatives europees”. Unes dades que són il·lustratives d’una voluntat de comportament cívic respecte a
les normatives selectives i en els processos de reciclatge.
XIFRES ESPERANÇADORES
Carles Conill, gerent de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, recorda a
més que la xifra d’aquest reciclatge elevat, del 34%, encara no compta amb el
gran progrés que significarà la recollida
selectiva de la matèria orgànica de la
ciutat de Barcelona. “Són xifres esperançadores, en el sentit que estem reciclant cada vegada més, i
tenim capacitat per tractar els residus”. Segons Conill, el mes de juliol vinent, quan s’inauguri el quart ecoparc
metropolità, ja es podran tractar el
100% dels residus, que “no aniran directament a l’abocador o a la incineradora de Sant Adrià, sinó que
prèviament els tractarem i recuperarem tots els materials possibles.”
Una gestió estable que ha aconseguit
situar l’àrea metropolitana al mateix nivell que Alemanya gràcies a les inversions que la Generalitat ha portat a terme no només en l’entorn de Barcelona,
sinó també a la resta del país.
Per Sònia Frías, l’evolució és “plenament positiva”. La directora d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de
Barcelona atribueix les xifres a l’esforç

DADES A CATALUNYA
Reciclar afavoreix la lluita
contra el canvi climàtic.
Europa pretén convertir
els residus en recursos

1,59
quilos de residus generats
habitant/dia

4.276.093
tones de residus generats

34%
de recollida selectiva
sobre els residus generats
el 2008

17%
de recollida selectiva
el 2001

1 de cada 3
quilos de residus
catalans es reciclen

que ha fet la ciutadania. “Nosaltres ho
hem liderat, ho hem impulsat, hem
posat els recursos necessaris perquè sigui possible, però si no comptem amb la complicitat del ciutadà,
que és qui ha de començar a canviar els seus hàbits a casa seva, no
anirem enlloc”.
Encara que queden assignatures pendents, com la reducció dels residus, a
nivell de consciència “costa trobar algú que no entengui l’oportunitat, el
benefici de separar”. La conversió
d’un residu en recurs ha estat interioritzada pel ciutadà. “Després ho farem millor, pitjor, sempre, a vegades, en funció de condicionants
personals, però costa trobar algú
que es negui a fer-ho, quan abans
aquestes coses no eren tan evidents.” L’evolució de la ciutadania ha
anat acompanyada la majoria de les vegades de l’Administració, però també
de la innovació i la indústria.
Luis Ortiz de Zevallos, director executiu de Recicat, coincideix en l’anàlisi
positiva dels seus contertulis. “S’ha fet
un bon treball, en què l’Administració s’ha fixat en exemples de països
desenvolupats que han fet les coses bé, i tenim un marc regulador
que ens ha ajudat”. Ortiz considera
que les empreses han aportat i han invertit molt a fer bé les coses, i ara ja és
difícil fer un pas enrere. “Hem de fer
un pas endavant. Un, dos, tres i fins
i tot quatre passos més si cal. Nos-

altres com a empreses, el que busquem són reptes, i creiem que aquí
n’hi ha molts”. La proposta del sector
empresarial és donar idees i propostes
a l’Administració per gestionar encara
millor els residus, però partint d’una
constatació, “i és que la gestió de residus s’ha fet molt bé”.
CAMPANYES INFORMATIVES
El sector universitari el representa Manel Sabés, professor titular de la Facultat de Medicina de la UAB. “L’any 1998
es va parlar de separar un 30% de
les bosses, que en aquells moments
era un somni gairebé hipotètic. Avui
podem parlar d’unes xifres que ja
estan per sobre del 30%”. Sabés admet que s’ha fet una tasca molt important, i té clar quin és el pas següent. “Interioritzar-ho molt. El ciutadà ha de
tenir tan clar el fet de separar les
escombraries, com anar calçat quan
surt de casa. Ha de ser una cosa
que surti automàticament de la seva manera de fer”. L’altra fase on incideix Sabés és el tema de la reducció.
“No n’hi ha prou de separar; ara el
repte és reduir la generació de residus”.
Si bé la implicació de la ciutadania en
la recollida selectiva és fonamental, la
informació que li arriba a través de campanyes institucionals pot causar fatiga
si és excessiva. Per Sonia Frías aquest
no és el cas. “Les campanyes són
ben rebudes. En l’última, 300.000 fa-

FERNANDO BAGUÉ

Carles Conill, Sònia Frías, Luis Ortiz de Zevallos, Genoveva Català i Manel Sabés, d’esquerra a dreta, a la seu de l’Agència de Residus de Catalunya.

mílies s’han mobilitzat per buscar
els seus contenidors de matèria
orgànica”. Una altra dada a tenir en
compte és l’augment de contenidors als
carrers. A Barcelona ja s’ha aconseguit
arribar a la ràtio de 500 habitants per
contenidor. Una xifra que Carles Conill
considera remarcable. “És molt positiu que no hagis d’anar molt lluny
per reciclar”. La directora de l’Agència de Residus, Genoveva Català, adverteix que aconseguir el grau desitjat
de sensibilització és un procés lent, però
les campanyes no incideixen negativament en el missatge, al contrari: “La
ciutadania es posiciona per actituds
positives respecte al reciclatge”.
Frías prossegueix amb el seu discurs.
“Hem de seguir educant, sobretot
els escolars, que són el futur. Han
nascut amb el reciclatge i això és
fonamental, perquè creixen amb
aquests valors.” I respecte a l’acceptació ciutadana a l’hora de crear els
punts de recollida, hi ha un abans i un
després. “Abans ningú volia minideixalleries. Ara, en canvi, tenim demanda perquè les unitats mòbils
s’instal·lin permanentment als barris.” Luis Ortiz admet que les campanyes són imprescindibles, perquè “es
requereix un esforç per explicar a la
ciutadania que reciclar bé i correctament estalvia recursos i millora
globalment el planeta”, encara que
discrepa de la plena acceptació ciutadana d’infraestructures a prop de casa

seva. “Seguim patint l’efecte NIMBY
(Not In My Back Yard, no al meu pati) constantment”.
On hi ha unanimitat és en la constatació que Catalunya “no té res a envejar als països europeus en matèria de recollida selectiva”, com
comenta el gerent de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, Carles Conill. “De fet, hi ha molts països que
ens envegen”, afegeix el professor de
la UAB, Manel Sabés. Conill persisteix
en el fet que “la clau de l’èxit és fer
la feina d’una manera excel·lent. Si
comets un sol error, ja has perdut
tota la credibilitat. El que ens diferencia dels països europeus és el
canvi de mentalitat.” Tractar residus
no és gens fàcil i, naturalment, costa diners. “El residu municipal no ens ajuda a cobrir els costos de tractament”, resumeix Genoveva Català.
Segons dades de l’àrea metropolitana, en l’últim any s’ha aconseguit seleccionar 521.045 tones de paper, vidre, envasos i matèria orgànica i tractar
362.943 tones de restes.
MINIMITZAR EL RESIDU
Els habitants de l’àrea metropolitana de
Barcelona generen aproximadament un
quilo i mig de residus per persona i dia.
Això indica que només a l’àrea metropolitana, anualment s’arriba a una xifra que supera el milió i mig de tones de
residus (1.661.692). Manel Sabés ho té
clar. “Ara el projecte de futur és mi-

DADES A CATALUNYA
La complicitat ciutadana és
un factor clau. Canviar els
hàbits de la societat és un
requisit imprescindible

25%
menys de residus
voluminosos generats

116.239
tones d’envasos
lleugers recollits

315.804
tones de matèria orgànica
recollida

411.317
tones de paper
i cartró separats

204.358
tones de vidre recollit
selectivament

nimitzar el residu. Hem de pensar
que tractem el residu que generem”.
És a dir, si en generem pocs, es reduirà
la quantitat de residus a tractar. Català
aporta informació al desig del professor
al comentar que “ens trobem amb nuclis professionals que estan fent noves planificacions d’embalatges”. Si
bé l’estat ha de legislar al voltant de la
qüestió, “hi ha molta logística que
s’està plantejant per reduir costos”.
Sabés replica amb l’exemple de l’aigua.
“La legislació també impedeix reduir encara més els residus”. Els
bars i els restaurants tenen l’obligació
de servir l’aigua embotellada per llei, i
això genera un residu –el de l’ampolla–
que es podria solucionar amb aigua procedent de l’aixeta o de garrafes més
grosses.
Sònia Frías, directora d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona,
admet que “cada vegada hi ha més
gent que modifica la seva compra
per valors propis”. Una motivació, que
quan no és pròpia, pot arribar de l’Administració, com comenta Carles Conill.
“Hem fet campanyes per fer regals
immaterials, com massatges, però
a més, s’ha de tenir la consciència
de comprar coses reparables”. El
gerent de l’EMA enfoca el seu objectiu
en la preservació del medi ambient. “Tot
el que sigui reciclar és favorable en
la lluita contra el canvi climàtic. A
poc a poc, Europa evitarà enterrar
els residus sota terra per convertir-

los en energia.” És clar que enterrar
residus és enterrar recursos.
Els objectius que s’entreveuen en la
recta final del debat marquen el camí
a seguir. Així ho entén Genoveva Català,
que, com a part de l’Administració, s’obliga a desenvolupar “uns objectius
que ja tenim marcats: reduir un
10%, reciclar un 48% i tractar el
100% dels residus”, a la vegada que
tanca el tema de l’embalatge. “La prevenció passa per un disseny correcte dels productes. Per això necessitem l’ajuda del ciutadà i de les
empreses.” Mentre Sabés reclama una
constant revisió en el tema del reciclatge, assegurant que “el tractament de
residus ha de tenir una mirada oberta com l’avanç de la tecnologia”,
Luis Ortiz demana que en el món de la
recuperació de residus “es treballi
conjuntament amb l’Administració
i els ciutadans per anar endavant”.
Una direcció que també motiva Sònia
Frias. “Hem de decidir cap on volem
anar, i treballar en això. Però és vital informar i omplir el territori de
contenidors per a arribar al 55% de
la matèria orgànica que generem”.
Si la recollida es fa correctament, “augmentarem considerablement la qualitat del seu tractament”. Ja ho
veuen. Tenim els deures fets, però encara queda molt per fer.2
Vídeo resum de la taula rodona a la web:
www.catalunyaconstruye.com

La prioritat és produir menys
residus i recuperar més materials
Catalunya disposa del primer pla territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals
De 75 plantes
de tractament
es passarà a
156 instal·lacions

Productes
reciclats
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atalunya disposa del primer
pla territorial sectorial d’infraestructures de residus
municipals, aprovat recentment per decret del Govern.
Les noves polítiques d’actuació se centren, per un costat, en la prevenció i, per
un altre, en la gestió eficaç de residus
a través del reciclatge.
Per a això, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència
de Residus de Catalunya, està portant a
terme més d’un centenar d’actuacions
a tot el territori, millorant algunes de les
plantes de residus existents i construintne altres de noves. D’aquesta manera,
ens situem en la línia dels països més
avançats en aquesta matèria a escala
europea, i es garanteixen les plantes de
tractament de residus necessàries amb
criteris de proximitat i suficiència. L’execució d’aquest pla d’infraestructures suposa una inversió del Govern de prop de
1.200 milions d’euros i genera més de
7.000 llocs de treball.
La planificació s’emmarca en la consecució dels objectius de prevenció i reciclatge del programa de gestió de residus català (Progremic), així com en la
normativa que estableix la Unió Europea
en aquest àmbit. A més, l’aplicació d’aquest marc d’actuació preveu un important estalvi d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) de més de 700.000
tones de CO 2 a Catalunya per a l’any
2012.
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LES ACTUACIONS
Els residus que no es poden recollir separadament (que s’anomenen fracció
RESTA) es porten a unes plantes de tractament específic per obtenir nous materials que després es tornen al cicle productiu, amb l’estalvi de matèries primeres
i energia que això suposa. La matèria
orgànica que es recull separadament, és
a dir, les restes de menjar que generem
a les cases, es transporten a instal·lacions on es tracten per obtenir adob apte per ser utilitzat en agricultura i energia elèctrica. Els envasos es porten a les
plantes de selecció, on se separen per
tipologies de material amb l’objectiu de
ser reciclats i convertir-los en un nou
envàs. Els residus municipals de més volum es desmunten a les plantes de residus voluminosos on es reciclen els diversos materials que contenen. D’altra
banda, les estacions de transferència
s’utilitzen en municipis petits per compactar les fraccions de residus recollits
selectivament (orgànica, envasos, vidre,
paper i cartró) i enviar-les a les instal·lacions de tractament i reciclatge corresponents. Finalment, a les incineradores
i als dipòsits controlats hi arriben els residus que no es poden aprofitar i aquí és

S’OBRE UN NOU MERCAT
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DIPÒSIT
controlat

l’objectiu
EL PRIMER PAS ÉS LA PREVENCIÓ

Catalunya sí que redueix
CADA CATALÀ GENERA avui una mitjana d’1,6 quilos de residus al dia,
als quals s’han de sumar els residus procedents de la indústria i del sector
de la construcció. L’activitat quotidiana dels ciutadans va estretament lligada a la generació de residus i el repte de la nostra societat passa per reduir-los, estalviant matèries primeres, evitant efectes negatius sobre el medi ambient i disminuint la inversió econòmica que implica gestionar-los i
tractar-los.
L’Agència de Residus de Catalunya s’ha fixat com a objectiu per al 2012
reduir un 10% els residus per càpita, un 9% els industrials i un 10% els
de la construcció. Per aconseguir-ho s’estan impulsant un conjunt de mesures que incideixen en tot el cicle de la vida dels productes, des del procés de disseny i producció, fins a la distribució, compra i ús.
Algunes d’aquestes mesures se centren en l’ecodisseny, és a dir, produir
utilitzant el mínim de materials, facilitant la reutilització i el reciclatge del
producte una vegada es converteix en residu. Altres mesures passen per
la prevenció d’envasos i bosses de plàstic com el conegut pacte per la bossa. També s’està invertint en plans de prevenció locals, empresarials, industrials i de la construcció, i sobretot, en investigació i innovació per minimitzar els residus industrials, que repercuteixen en la millora dels processos
productius de la indústria.
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on es procura obtenir altres recursos,
com l’energètic.
Abans de la posada en marxa d’aquesta planificació, Catalunya disposava de 75 instal·lacions de residus, i una
vegada s’acabin les obres previstes n’hi
haurà 156, de les quals el 79% seran
plantes de reciclatge, i el 21% restant,
instal·lacions finalistes. Les infraestructures de residus s’estan construint de
forma ordenada i equilibrada en el territori, i en consens amb els ens locals,
que són els que tenen les competències de recollida i tractament dels residus municipals. La planificació divideix
Catalunya en set zones d’actuació que
han de ser autosuficients en matèria de
residus. Així es redueix el desplaçament
de residus pel territori i es reordenen els
fluxos existents. Els objectius són assegurar que l’ús dels recursos i el seu
impacte no excedeixen la capacitat del
territori, i incrementar la reutilització, la
recuperació i el reciclatge, reduir la disposició final i aplicar el principi de proximitat en el destí final dels residus.
En el marc d’aquesta planificació
s’ha posat en funcionament el dipòsit
controlat Elena a Cerdanyola del Vallès

EUROPA ESTÀ apostant per la societat del reciclatge, un mercat amb
un gran potencial de creixement i en
què els diferents agents socials tenen molt a dir. Es calcula que per cada 10.000 tones de residus recollits
selectivament es poden generar 250
llocs de treball. És evident, doncs,
que és necessari destinar nombrosos esforços en favor de la recollida
selectiva dels residus i del mercat
dels productes reciclats i apostar per
un sector econòmic amb un clar benefici ambiental: l’estalvi de matèries
primeres i de recursos naturals.
En aquest context s’inscriu la Xarxa Compra Reciclat, un espai virtual
de trobada entre oferents i demandants de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables que pretén dinamitzar el mercat. El propòsit
és facilitar la compra d’aquest tipus
de productes reciclats per part de
l’Administració pública i de les empreses privades, i promoure l’intercanvi d’experiències en relació amb
el mercat del reciclatge.
La Xarxa es va posar en funcionament l’any 2006 i disposa d’un catàleg amb més de 450 productes i gairebé 200 organitzacions adherides.
És una iniciativa de l’Agència de Residus, les entitats municipalistes i el
sector empresarial, amb l’objectiu
de crear un nucli de connexió entre
els diferents agents implicats en el
sector.

i s’ha ampliat el dipòsit de Castellnou
de Seana. Així mateix, ja s’han inaugurat dues noves instal·lacions; la planta mecanicobiològica de tractament de
residus del Consorci del Baix Camp i
la planta de digestió anaeròbica i de
compostatge del Centre Comarcal de
Tractament de Residus del Vallès
Oriental.
Actualment estan en l’última etapa
de construcció l’Ecoparc 4 d’Hostalets
de Pierola, el Centre de Tractament de
Residus del Vallès Occidental i el Centre Integral de Valorització de Residus
del Maresme. També s’ha començat a
construir el Centre de Tractament de
Residus de la Selva i el de l’Alt Empordà; i s’ha iniciat la tramitació del
Complex Tecnològic de Gestió de Residus Municipals de Campdorà (Girona), el Centre Comarcal de Tractament
de Residus Municipals del Segrià, i el
Centre de Tractament de Residus Municipals d’Osona i del Ripollès. Així, l’esforç de seleccionar els residus a casa
per part de la ciutadania està acompanyat de la responsabilitat de l’Administració pública en el finançament i
la gestió de les instal·lacions.2

La recollida de l’orgànica
s’estén per tot el territori
Set milions de persones disposaran de servei de recollida separada de matèria orgànica

El 36% de les
deixalles que
es generen a casa
són orgàniques
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transforma en energia elèctrica quan el
tractament es fa mitjançant la digestió
anaeròbica.
LLEI EUROPEA
També s’ha de tenir en compte que les
directives europees han limitat l’entrada de residus orgànics als dipòsits controlats, i que s’ha fixat per al 2016 un
límit en pes del 35% del que es generava l’any 1995, ja que el gas metà que
generen contribueix fortament a l’efecte hivernacle.

L’APROFITAMENT

EL TRACTAMENT
DE LA MATÈRIA
ORGÀNICA PERMET
OBTENIR ADOB
I ENERGIA ELÈCTRICA

Francesc

BALTASAR
CONSELLER DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE

COMPROMÍS
DE TOTS
mpulsem una política de residus
exigent i rigorosa. Disposem d’una normativa moderna, que ens situa al mateix nivell que els països del
centre i nord d’Europa, pioners en
aquest àmbit. Comptem amb la participació activa de la societat catalana, implicada i conscienciada de
l’empremta ecològica del nostre model de societat. I tenim un teixit industrial que ha incorporat criteris de
sostenibilitat per fabricar millor, d’una manera més neta i amb menys
impacte ambiental.
A Catalunya es recullen selectivament el 34% dels residus municipals
generats. Aquest índex és del 17%
a la resta de l’Estat i del 30% als països de l’OCDE. Ens movem, doncs,
en la direcció correcta, tot i que encara queda molt camí per recórrer.
L’objectiu que ens hem fixat és recollir separadament el 48% dels residus l’any 2012 i avançar-nos a l’objectiu marcat per la UE, que el fixa en
el 50% per al 2020.
La correcta gestió de residus és una
responsabilitat compartida. Prevenir
la seva generació i augmentar el reciclatge suposa estalviar matèries primeres i recursos energètics. A més,
el reciclatge genera ocupació i riquesa econòmica, i fa créixer un sector de valor afegit, que inverteix en
R+D per garantir les millors tecnologies de tractament.
Tots tenim un compromís clar:
l’Administració, garantir el servei i recollida dels residus, així com construir i posar en marxa les instal·lacions de tractament públiques
necessàries; el sector industrial, amb
un intens diàleg amb el Govern, fabricar amb criteris d’ecodisseny i valoritzar els màxims residus; i la ciutadania, continuar separant els
residus a les cases.
Estic segur que aquest treball conjunt ens farà avançar com a societat
i com a país i ens situarà en el camí
del desenvolupament sostenible.2
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Habitants dels municipis amb servei
de recollida selectiva de la fracció orgànica

M. SALAZAR

ctualment en el 73% dels
municipis de Catalunya es
recull per separat la fracció orgànica (restes de
menjar i vegetals de mida
petita) i durant el 2010, i com preveu la
normativa, aquest servei s’estendrà per
tot el territori català. Durant aquest any
la majoria de municipis oferiran aquest
servei a la ciutadania i només algunes
poblacions petites finalitzaran la implantació més enllà del 2010.
L’extensió de la recollida separada
dels residus orgànics a tot el territori situa Catalunya entre els països més
avançats en aquest àmbit, com Suècia,
Alemanya, Àustria, Suïssa i Holanda,
entre altres.
Es calcula que el 36% dels residus
que generem a les cases són orgànics
i l’Agència de Residus es fixa com a
objectiu recuperar-ne el 55% l’any
2012. Ara recollim selectivament el
20,5% del total generat i l’extensió del
servei a tot el territori incrementarà
aquest índex.
D’altra banda, per garantir el tractament de tots els residus orgànics recollits selectivament, l’Agència de Residus està construint, en el marc del pla
territorial d’infraestructures de residus
municipals, nou noves plantes de tractament de la fracció orgànica i s’estan
fent millores a la meitat de les 20 plantes existents.
La separació de la matèria orgànica
a les cases és una aposta ferma per
aconseguir el màxim aprofitament dels
residus, ja que el seu tractament permet obtenir adob per a aplicacions agrícoles, així com obtenir gas metà que es
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Així, recollir separadament la fracció orgànica dels residus municipals té
múltiples beneficis. Per un costat, un
màxim aprofitament que suposa un estalvi de recursos naturals i energètics,
i per un altre, un enriquiment del sòl on
s’aplica l’adob que s’obté del seu tractament. A més, es tracta d’una acció
de lluita contra el canvi climàtic.
Per això, el reciclatge de la fracció
orgànica marca les polítiques del model català de gestió de residus municipals.2

breus
NOUS BENEFICIS

CREIX L’APROFITAMENT INDUSTRIAL

INVERSIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

El subproducte, una
oportunitat per a la indústria

Augmenta el valor de
els residus industrials

Tres línies
de subvenció

EL SUBPRODUCTE és un residu que
s’utilitza com a alternativa a una primera
matèria en un altre procés productiu i que
s’hi incorpora sense cap tractament. Així, la gestió dels residus com a subproductes és una oportunitat per a la indústria i té múltiples beneficis: consumir
menys matèries primeres i energia, reduir
l’impacte ambiental de la fabricació, obtenir ingressos per part dels productors i
estalviar despeses de compra de matèries primeres per part dels receptors. El 5
de maig se celebrarà la Cinquena Jornada de Subproductes, on s’analitzaran casos pràctics.2

LES INDÚSTRIES catalanes aposten
per l’aprofitament dels residus i en reciclen el 74%. Així es consolida la tendència a l’alça iniciada anys enrere. La valorització es fa en la mateixa indústria que
els origina, en una empresa recuperadora externa o com a subproducte per
a una tercera empresa. Estan invertint en
investigació i implementant les millors
tecnologies disponibles en els processos
productius, per generar menys residus i
reciclar el màxim. Així, la correcta gestió
dels residus en la indústria és una mostra de com aquests es poden convertir
en recursos.2

EL PRIMER any d’entrada en vigor del
cànon de residus de la construcció
s’han recaptat 6,1 milions d’euros que
es tornaran al sector mitjançant tres línies de subvenció: redacció dels plans
de gestió d’aquests residus, amb una
valorització de com a mínim el 50%; foment de l’àrid reciclat en les obres promogudes pels ens locals; i foment de la
investigació en el reciclatge de residus
de la construcció.
També s’oferirà un servei de gestió
del fibrociment en petites quantitats recollit en origen amb cobertura a tot Catalunya.2

Residus de motllo de guix.

Residus de vehicles fora d’ús.

Millor que nou, cent per cent vell
L’Àrea Metropolitana de Barcelona fomenta allargar la vida dels objectes com a mesura de prevenció

Intercanviar,
reciclar i reparar
minimitza la creació
de residus
M

M. S.
Àrea Monogràfics

ls ciutadans estem acostumats
a substituir els objectes vells o
espatllats per altres de nous sense parar-nos a pensar que hi ha
altres possibilitats. A la majoria no se’ns
acudeix res més que anar a comprar i
llençar el que ja no ens serveix, tot i estar
immersos en els temps difícils que vivim.
La campanya Millor que nou, 100%
vell, promoguda per l’Entitat de Medi
Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), recorda que la reutilització, l’intercanvi i la reparació constitueixen unes opcions millors, sobretot per
al medi ambient. Han quedat enrere les
tendències d’anys anteriors que induïen
al consum sense responsabilitat ecològica amb els productes d’un sol ús. Ara
la filosofia és allargar la vida als objectes i així evitar la generació innecessària
de residus.
Per aconseguir-ho, la campanya Millor que nou, 100% vell ofereix des de fa
tres anys diferents iniciatives que pro-
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mouen la prevenció de residus amb la
difusió de les adreces dels professionals
de la reparació i dels comerços i els mercats de segona mà.
LA CAMPANYA AL DIA
La diversitat dels establiments és la característica principal de l’oferta. A l’àrea
metropolitana hi ha establiments que
centren la seva activitat en la compravenda de tota mena de productes, oenagés que accepten donacions de material o botigues que venen objectes
nous però amb algun petit defecte estètic que no afecta el seu funcionament.
També hi ha establiments que reparen electrodomèstics, mobles i objectes
diversos i així ofereixen la possibilitat
d’arreglar-los en lloc de substituir-los per
altres de nous. Des de neveres i consoles de videojocs, passant per la tapisseria d’una butaca o la reixeta d’una cadira fins a maletes, paraigües o nines, hi
ha una gran varietat d’objectes que es
poden recuperar amb l’ofici d’aquests
professionals.
Per exemple, si es té un problema amb
objectes de diferents materials, es pot
consultar Franzina Raspall (Sant Cristòfol, 17 de Barcelona) o a Calaix de l’Àvia (Pompeu Fabra, 5 de Castellbisbal).
Si es vol reparar una maleta, a Ultra Rapit (Via Augusta, 114 de Barcelona), la
reixeta de les cadires, a Josep Tuga (Jaume I, 57 de Sant Boi de Llobregat), i elec-

l’entrevista
Josefa NOGUERA I

trodomèstics de línia blanca, a Assistència Bersat (Mata, 1 de Barcelona).
En resum, a nivell metropolità, la campanya ha recopilat un gran nombre de
reparadors, gairebé 1.500, i més de 250
comerços de segona mà.

Un professional adherit a la campanya repara un reproductor de música.
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PER MIRIAM SALAZAR

COMERCIANT

Francesc NARVÁEZ

“Em sento més útil reparant”
El petit comerç Miró Barcelona produeix i repara paraigües des del 1936
iró Barcelona és dels pocs
comerços artesanals especialitzats en reparació que
han aconseguit sobreviure
quatre generacions sense canviar la seva filosofia de reciclatge.
Els besavis de Josefa Noguera van
obrir aquest petit comerç al carrer Riera
Alta del barri del Born el 1936, quan reparar un paraigua estava a l’ordre del
dia. Des d’aleshores, Miró Barcelona ha
viscut diferents èpoques i el que abans
era un servei de primera necessitat avui
és un servei de compromís amb el medi ambient.
A la tendència actual de la societat a
reciclar i reparar s’hi suma la situació de
crisi, que, com explica la Josefa, “condueix el ciutadà a estalviar-se la
compra”. Si hi ha algun altre avantatge
en la conjuntura econòmica actual és
el descobriment per part de molts ciutadans que “una vegada coneixen serveis com aquest tornen a repetir l’experiència”.
Fins fa poc, la Josefa regentava el negoci familiar de producció i reparació
de paraigües amb el seu marit, i després de la mort d’ell, s’hi va sumar la
seva filla Elena. La nova generació del
negoci és la que més aposta per la línia de reparació i és l’Elena qui s’ocupa d’arreglar els paraigües. Així, des de
les entranyes dels hàbits ecològics, es
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PRESIDENT DE L’ENTITAT DE MEDI AMBIENT
DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

NOVES FÓRMULES
PER PRODUIR MENYS
DEIXALLES
ot i que les dades de producció de residus metropolitans de
l’any 2009 ens mostren que hi
comença a haver un lleuger descens,
no volem creure que hem acabat la
feina. Al contrari, és el moment de
seguir treballant en la prevenció. L’objectiu que el Govern de Catalunya s’ha
marcat (i ens ha marcat a tots) per als
pròxims anys representa un ambiciós
repte. No serà fàcil arribar a reduir el
10% dels residus als nivells del 2007.
Per això des de l’Entitat de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona insistim a treballar en aspectes que sabem que són eficaços per
a la prevenció i busquem noves fórmules i noves idees que parin la producció de deixalles.
La campanya Millor que nou, 100%
vell és un punt de contacte entre els
ciutadans i la indústria especialitzada
en la reparació que aconsegueixen
allargar la vida dels objectes. Es tracta d’una feina que no sempre ha estat prou valorada i nosaltres la volem
reconèixer públicament, molt especialment en moments en què només

T

Josefa Noguera, al seu petit comerç al carrer Riera Alta de Barcelona.

confirma que són les noves generacions
les més compromeses i les que ens
condueixen a una bona praxi, encara
que també ens comenten que una gran
part de la classe social alta recorre sovint als seus serveis.
Encara que la Josefa es dedica més a
la producció artesanal de paraigües, assegura que “em sento més útil reparant” i afegeix que li agradaria que se li
reconegués més el seu ofici, ja que de
vegades no es valora el treball artesanal.
Des que Miró Barcelona es va adherir

INFORMACIÓ ACTUALITZADA
Com que constantment es creen nous
comerços i altres tanquen, tota la informació actualitzada es pot consultar a
través d’una web. I nous establiments
es poden incorporar a la campanya omplint una simple fitxa.
També disposa d’un bloc on es troben notícies d’actualitat, així com enllaços a les webs dels establiments adherits a la campanya i a les webs que
promouen intercanvis, a més d’una
agenda amb els mercats de segona mà
i d’intercanvi i els tallers de formació i
assessorament en autoreparació que es
porten a terme en un local del mateix
projecte.
En definitiva, un espai dinàmic i participatiu que manté l’actualitat més recent
de la campanya i que està obert als comentaris de la ciutadania.
La campanya disposa d’un telèfon
(935.069.566) i un correu electrònic de
consulta (millorquenou@amb.cat). La
pàgina web és www.millorquenou.cat,
i el bloc, http://millorquenou.blogspot.com. I també es pot trobar la pàgina al Facebook.2

a la campanya Millor que nou, 100% vell
ha vist com els seus clients han anat
augmentant: “Em satisfà comprovar
en primera persona l’auge del compromís social amb el medi ambient,
però sobretot m’enorgulleix formar
part d’això”, comenta la Josefa.
Els hàbits d’intercanvi, reparació i reciclatge s’han estès a productes molt
dispars, com llibres, roba, bicicletes...
S’ha d’esperar que aquesta tendència
també es consolidi amb altres objectes,
com els paraigües.2

es parla de crisi econòmica i en què
els objectes d’un sol ús semblen la
norma. Qualsevol objecte que torna
a funcionar és un residu que no produïm. Aquesta és l’aportació de la
campanya que en tres anys ha demostrat la seva utilitat. Juntament
amb els reparadors també hi ha una
important xarxa social de persones (a
vegades connectades electrònicament) i de botigues (més de 250) que
intercanvien objectes o que els compren i venen de segona mà. La filosofia és la mateixa: buscar la vida més
llarga per a cada objecte. Probablement els objectes que tenim arraconats a casa poden ser útils a altres
persones.
Actualment generem uns 500 quilos de residus municipals per persona,
cada any. Baixar a 450 és un repte per
a tothom, per a les administracions
que fem cada dia la gestió, per als comerços que treballen amb productes
i embalatges i per a tots els ciutadans.
Potser l’única manera d’aconseguirho és un compromís col·lectiu. Podeu
comptar amb el nostre.2

Barcelona,
més neta
i responsable
amb l’entorn
El nou servei de neteja afavoreix
els hàbits de reciclatge i recollida selectiva

S’han renovat
les unitats i s’hi
han incorporat les
noves tecnologies
M

M. S.
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l desplegament del nou servei
de neteja i gestió de residus
de la ciutat de Barcelona
acompanya els seus ciutadans en l’adopció de nous hàbits en
el reciclatge i la recollida selectiva. Es
tracta d’un canvi que ha suposat la
substitució integral de tots els contenidors de Barcelona i la introducció i extensió d’un nou contenidor, el de la
matèria orgànica. A més, s’ha incrementat la plantilla del servei i s’ha modernitzat la maquinària. Es tracta d’un
canvi substancial en la concepció integral del servei de neteja de l’espai públic que es fonamenta en una responsabilitat mediambiental i que compta
amb la complicitat ciutadana.
La mecanització i la incorporació de
noves màquines han incrementat l’eficiència dels serveis de recollida de residus i per al nou servei de recollida de
matèria orgànica s’han repartit nous
contenidors destinats a aquests residus. Per un altre costat, també s’han
distribuït més contenidors de recollida
selectiva (paper, vidre i envasos). En total s’ha passat de tenir una ràtio d’un
contenidor per cada 700 habitants a tenir-ne un per cada 500.
La renovació dels contenidors ha anat
acompanyada d’una renovació del parc
mòbil de vehicles i maquinària, cosa que
ha suposat un 20% més d’unitats de
servei. La renovació també ha comportat l’increment de la mecanització
del servei amb noves tecnologies i sobretot amb tecnologies ambientalment
més respectuoses. Un 35% dels vehicles funcionen amb biodièsel, un 30%
són vehicles elèctrics i un 35% funcio-
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na amb gas (cisternes, recol·lectors i
netejacontenidors), quan anteriorment
un 89% funcionaven amb biodièsel, un
8% amb gas i un 3% dels vehicles eren
elèctrics.
Aquest salt qualitatiu, a més de reduir l’emissió de gasos contaminants,
contribueix a la disminució del soroll en
la dinàmica de la recollida i la neteja de
la ciutat. Però aquest no és l’únic avantatge. Les noves màquines incorporen
una tecnologia que permet reduir el consum d’aigua.
Finalment, el parc mòbil incorpora
mesures de seguretat i senyalització
per millorar tant la visibilitat dels vehicles com la seguretat dels operaris i els
ciutadans.
BONS HÀBITS
Les primeres dades provisionals després de la implantació del nou sistema
de neteja apunten a la complicitat dels
barcelonins amb l’augment dels seus
bons hàbits.
Pel que fa al volum de matèria orgànica recollida, indiquen una tendència
positiva tant en el volum en pes dels residus recollits com en la qualitat de la
fracció orgànica. El volum recollit suposa un 34%, un indicador que ens situa més a prop del 55%, l’objectiu marcat per l’Agència de Residus per al
2012. Per un altre costat, el segon indicador que ens marca la tendència de
bons hàbits dels barcelonins és la qualitat de la fracció orgànica recollida: el
volum d’impropis, que ara se situa en
el 22%, era en anys anteriors del 33%.
La tendència ens acosta novament als
objectius marcats, que en aquest sentit se situen per a l’any 2012 a reduir els
impropis al 15%.
Com a ajuda al ciutadà en la tasca
de reciclar, l’ajuntament reparteix un kit
d’escombraries orgàniques, format per
la galleda, les bosses i un receptari. Fins
a finals del mes de febrer s’havien repartit un total de 220.568 kits. Aquest
kit es pot recollir en qualsevol Punt Verd
de la ciutat. Una de cada tres famílies
ja ho ha fet.2

Un ciutadà diposita una bossa de residus orgànics en el contenidor corresponent.
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LA RECOLLIDA ORGÀNICA
Barcelona, des del mes de novembre passat, hem apostat per
estendre la recollida de la matèria orgànica per tota la ciutat. La decisió no
només suposa adequar-nos al que estableixen les normatives vigents en
matèria de gestió de residus, sinó que
és una aposta per seguir avançant cap
a la sostenibilitat. El nostre objectiu
com a govern municipal per al 2012
és incrementar els actuals percentatges de recollida fins al 55% i a la
vegada disminuir la quantitat d’impropis que es recullen, fins a un màxim
del 15%.
Ara, la recollida dels residus orgànics ja s’ha implantat a tota la ciutat i
això suposa que hem de fer l’esforç
de separar correctament aquests residus. Per facilitar les coses, l’Ajunta-
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ment de Barcelona ofereix les eines
necessàries per aconseguir el canvi
d’hàbits en la separació de l’orgànica a les llars facilitant la galleda i bosses compostables. És molt important
no llençar al contenidor altres residus
que no siguin matèria orgànica, ja que
així podrem garantir la qualitat del
compost que es deriva del seu tractament. És a dir, que la matèria orgànica recollida sigui de bona qualitat,
que al contenidor marró hi hagi només
el que toca; no és només una qüestió
de gestió, sinó una contribució a la reducció de l’impacte de la nostra activitat en l’entorn. Reciclant correctament aconseguim tancar el cicle de la
matèria i reconvertir els residus novament en un recurs. Es tracta de convertir un problema en una oportunitat,

disminuir les emissions de gasos contaminants i augmentar així els beneficis sobre el medi ambient i la qualitat
de vida de les persones.
Per acompanyar la ciutadania en
aquest canvi d’hàbits, des de l’ajuntament seguirem informant i fent pedagogia sobre què és la matèria orgànica, com s’ha de seleccionar i què es
fa posteriorment; continuarem sensibilitzant els ciutadans i les ciutadanes
de Barcelona sobre la necessitat i els
beneficis de reciclar l’orgànica. Tenim
previst emprendre accions informatives dirigides a escoles, nouvinguts,
comerços, turistes, en definitiva, a totes i tots aquells que amb el seu petit
esforç quotidià puguin contribuir a fer
de Barcelona una ciutat més compromesa amb el medi ambient.2

el reportatge
el compromís

Per al bé
comú

PER LOURDES RIBÉ, SANDRA FERRER I MÍRIAM SALAZAR

El compostatge ha estat una tècnica utilitzada des de sempre pels agricultors
com una manera d’estabilitzar els nutrients dels fems i altres residus de la casa per al seu ús com a fertilitzant. Un hàbit que ha tornat als petits pobles de
muntanya encara que aquests ja no es-

tiguin poblats exclusivament per agricultors ni es dediquin a la ramaderia i, el
que encara és més sorprenent, també ha
arribat a algunes cases de poblacions
com Valldoreix o fins i tot Barcelona. Les
noves generacions tornen a recuperar antics costums. Probablement el compos-

tatge domèstic va néixer com a resposta a una necessitat d’aprofitar els residus
orgànics i avui es recupera pel compromís de la nostra societat amb el medi ambient. Diferents motius, diferents temps
però una mateixa tècnica per a un mateix
bé comú.

RESIDUS ORGÀNICS

Torna el compostatge domèstic
Les noves generacions es comprometen i recuperen antics hàbits ecològics

Consciència i sensibilitat
RICCARDO CABBIA

a Núria i l’Elisabeth comparteixen
pis de lloguer al barri barceloní de
les Corts des de fa cinc anys. Van
ser precoces en el seu compromís per
separar la fracció orgànica del rebuig.
“Ho faig per hàbit i perquè crec en
això”, afirma la Núria, que és ambientòloga. L’Elisabeth va viure a Alemanya fins a l’adolescència i ha conviscut amb les bones praxis a casa des que
té ús de raó. Van començar fa molt de
temps amb el petit contenidor marró que
els va donar una amiga que treballa en
polítiques ambientals. En aquest hi aboquen restes de fruita, carn i verdura, taps
de suro, pòsit del cafè, closques d’ou,
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paper de cuina i restes vegetals. “Hem
de passar pel punt verd a recollir el
nou”, confessen. S’alegren de poder
canviar les bosses de plàstic comunes
per les compostables de midó de blat de
moro que ja és possible adquirir als supermercats. Cada tres dies baixen al carrer i les dipositen al contenidor de matèria orgànica. Així de fàcil. “El tenim
davant de casa, però si estigués més
lluny també hi aniríem”, diuen amb un
somriure.
¿El compostatge? És complicat fer-lo
en un pis amb poquíssim espai, però alguns parcs de Barcelona ja compten
amb una àrea habilitada per a això. “És

una opció molt interessant”. Aquesta és la paraula clau. L’opció de separar
però també la de reduir els residus que
generem i reutilitzar tot el que es pugui.
Encara que impliqui temps i proximitat,
la Núria i l’Elisabeth valoren el poder de
les accions petites, quotidianes i locals
que estan en mans de tots. Totes dues
es declaren fans de la bossa del pa, de
tornar les ampolles de vidre al celler més
pròxim i de la compra setmanal a la cooperativa de consum solidari del barri.
Amb cistell i a granel, és clar. I és que les
noves generacions són les que estan recuperant els bons hàbits de les gene- La Núria i l’Elisabeth a la cuina del pis que comparteixen a les Corts de Barcelona.
racions anteriors.2

Tancant el cicle
SANDRA FERRER

l parc natural de Collserola va veure néixer fa 26 i 29 anys, respectivament, la Gladys i en Nico. Tots
dos van créixer envoltats de naturalesa.
Potser per això, després de viure un
temps a la ciutat, fa un any van decidir
tornar a les seves arrels i instal·lar-se a
Valldoreix, una tranquil·la població situada a la comarca del Vallès Occidental.
Ara disfruten d’una casa amb jardí on
podran complir una de les seves il·lusions:
tenir un petit hort.
Aquesta jove parella reconeix que és
un luxe poder disposar de prou espai per
tenir un hort. El seu compromís amb el
medi ambient i la motivació per obtenir
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un fertilitzant sense afegits químics els
va portar a instal·lar fa uns mesos un
compostador al jardí. “No ens suposa
cap esforç extra i, a canvi, en pocs
mesos obtindrem un adob natural i
de molt bona qualitat per al nostre
hort”, assegura Gladys. “És gratificant
saber que els residus que avui ens
sobren contribuiran a generar més
endavant el que ens menjarem”,
afegeix.
Per evitar alentir el procés de descomposició de la matèria orgànica, en Nico i
la Gladys trituren les seves restes orgàniques abans d’abocar-les al compostador.
“Aquest procés ens comporta una mi-

ca més de feina, però l’adob s’obté
abans”, comenta en Nico.
Des de petits van aprendre la importància de respectar l’entorn en què vivien. Per això tenir un compostador a casa ha estat, simplement, un pas més en
la seva actitud compromesa amb el medi ambient.
A més d’obtenir beneficis clars per al
seu hort, aquesta parella contribueix a minimitzar la quantitat de residus que diàriament arriben als ecoparcs. I és que on
alguns veuen simplement restes de fruita i verdura, en Nico i la Gladys contemplen una oportunitat de tancar el cicle de En Nico i la Gladys al jardí de casa seva, a Valldoreix.
la matèria orgànica.2

El nou compostatge rural: col·lectiu o individual
l compostatge domèstic torna als
seus orígens amb la seva progressiva implantació en molts dels
pobles de l’entorn rural de Catalunya. Els
micropobles de la comarca d’Anoia són
un exemple de la recuperació d’aquest
hàbit, que mitjançant una campanya del
Consell Comarcal han rebut de forma totalment gratuïta el compostador, un taller de formació, un manual per al compostatge domèstic i un complet servei
d’assessorament.
Segons la dispersió geogràfica de les
cases del poble, el municipi ha escollit el
compostatge col·lectiu o individual. Si
el nucli urbà és compacte i les cases no
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disposen d’espai verd propi, és quan el
compostatge comunitari és la millor
opció. En aquest cas, l’ajuntament és el
responsable del manteniment del compostador.
En el cas de Sant Pere Sallavinera, un
micropoble de només 170 habitants, la
seva alcaldessa, Montserrat Noguera,
comenta que han triat el compostatge
individual ja que la majoria de les cases
disposen de jardí i perquè les masies estan molt disperses. En aquest sentit, Noguera explica que “a més de l’aportació pel que fa a reciclatge, un altre
dels grans avantatges és l’estalvi per
al poble del servei de recollida, ja que

el camió no ha de passar pels camins del poble, pel mig del bosc,
amb la despesa de combustible que
suposa i la contaminació per al nostre entorn”.
Per la seva part, Miquel Àngel Cabañés, habitant de Sant Pere Sallavinera,
explica la seva experiència amb el compostatge i assegura que “no és fàcil, es
necessita estar compromès amb la
causa, ja que és molt més còmode
llançar els residus en una bossa i que
t’ho vinguin a recollir”, però “val la pena l’esforç si amb això ajudes a preservar el medi ambient i a més tens
Miquel Àngel Cabañés, de Sant Pere Sallavinera, amb el compostador individual.
adob de qualitat”, afegeix.2

