Navarcles Porta a Porta

El proper mes de juny Navarcles començarà un nou sistema de recollida de
deixalles el sistema “Porta a Porta”. És a dir, cada vespre haurem de treure un
determinat tipus de deixalla a davant de casa nostra i el servei el recollirà. I em
direu, per què aquest sistema? No és fer un pas enrere i tornar a la recollida en
carro i portar-ho al Balç-Cané?
Doncs no. Aquest sistema és el referent a tot Europa, i a Catalunya ja l’estant fent
més de 100 municipis. I es fa així perquè la separació de residus sigui molt més
alta del què fem ara. Actualment a Navarcles reciclem el 30% i llencem al rebuig
un 70%. Cal que invertim aquests percentatges.
Actualment el nostre món està generant moltes deixalles i el nostre entorn i els
nostres recursos no s’ho poden permetre. Hem de deixar als nostres fills/es i
néts/es un país que no malbarati els seus recursos i cuidin l’entorn.
Us recordeu 50 anys enrere com aprofitàvem tot el menjar cuinant les sobres, o
alimentant animals domèstics? Com tornàvem els envasos de vidre a la botiga?
Com anàvem a comprar amb la cistella i no fèiem servir bosses de plàstic?
Doncs tot això ho hem de tornar a fer ara. Però amb l’ajuda del servei municipal.
A casa haurem de separar els diversos tipus de deixalles i posar-los a davant de la
porta, la resta correspon a la recollida municipal.
Què hi guanyarem els veïns i veïnes amb aquest nou sistema? La comoditat de treure
les deixalles a la porta de casa. Tenir els carrers més nets al no haver-hi contenidors
als carrers. Poder contenir la puja del rebut de la recollida ja que el cànon pel rebuig
s’apuja moltíssim cada any i si reduïm el rebuig reduirem els costos.
Aquesta és una aposta de Poble. Tots els Grups municipals van votar
afirmativament aquesta proposta i l’han fet seva. Aquests dos propers mesos us
informarem i us entregarem el material necessari. Us convido a participar en les
xerrades informatives i a fer d’aquesta aposta municipal un èxit de tot el poble.
Cordialment,
Ramon Serra, Regidor de Medi Ambient

Què és el porta a porta?
La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus separats
al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i
hores determinats per a cada fracció.

Per què a Navarcles?
Per
motius
ambientals
Per
motius
econòmics
Per
motius
cívics

El porta a porta comporta uns nivells de recollida
selectiva i recuperació de materials significativament
més alts que el sistema de contenidors, així com una
disminució dels residus recollits en general i, sobretot
del rebuig, que va a parar a l’abocador.

La fracció del rebuig té uns costos d’abocament
molt alts, i cada any aniran en augment. Amb el
sistema porta a porta es redueix dràsticament la
fracció rebuig, així serà possible evitar la forta
pujada prevista en els costos del servei municipal.

La recollida identificada comporta més
corresponsabilitat. El percentatge de població que
recicla amb el porta a porta és molt superior que
amb altres models, i a més es recupera l’espai públic
abans ocupat per contenidors.

Índex de recollida actual

Resultats de la caracterització
Una caracterització és una tria de les deixalles llençades a un
contenidor de rebuig triat a l’atzar.
El passat divendres 31 de març, al mercat de Navarcles, es van separar
totes les deixalles per fraccions (envasos, vidre, paper i cartró, matèria
orgànica i rebuig).
Aquests són els resultats:
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Total de selectiva resultat caracterització: 91.29%

Matèria orgànica
Restes de carn
i peix

Restes de
fruita i verdura

Com?
Pa sec

Closques d’ou,
de marisc i de
fruits secs

A casa, poseu la matèria orgànica dins
una bossa al cubell petit, dins d’una bossa
(preferiblement compostable).
Quan sigui el dia de recollida, poseu-la al
cubell gran de 25 litres de davant de casa.

Taps de suro,
llumins i
serradures

Sí

Restes de
menjar cuinat

Marro de
cafè i restes
d’infusions

Paper de cuina
brut de menjar

Quan?
Per què?

- Pols d’escombrar
- Excrements d’animals
domèstics
- Residus d’origen no
- orgànic
- Materials contaminants
- Líquids (llet, suc, sopa...)
- Aliments envasats caducats
- Compreses i bolquers

No

La fracció orgànica és una de les fraccions més abundants. Aproximadament la
meitat dels residus. Enviar els residus orgànics a l’abocador produeix gas metà,
gran culpable de l’efecte hivernacle, a més de contaminar el terreny i les fonts
d’aigua.
La matèria orgànica es pot compostar, fet que la fa molt reaprofitable i útil com
a nutrient pel sòl.

Envasos
Envasos de
plàstic

Com?
Llaunes

Brics

Safates de
porexpan

Sí

Xapes i taps
metàl·lics

Aerosòls

A casa, poseu els envasos dins una bossa.
El dia de recollida d’envasos, deixeu la bossa
a la porta de casa.

Quan?
Per què?

-

Envasos plens
Pneumàtics
Pots de productes químics
Electrodomèstics i
productes electrònics

No

Procureu tenir en compte les 3R. El millor moment per reduir l’ús dels envasos
és quan aneu a comprar, triant productes amb poc o gens d’embalatge, i fent
servir bosses reutilitzables, carros o cistells en comptes de bosses de plàstic
d’un sol ús.
Seguint les 3R, podrem disminuïr el consum d’energia i d’aigua que provoca el
procés de manufacturació dels envasos.

Paper i cartró
Diaris i revistes

Caixes de
cartró

Com?
Paper usat

Sobres i cartes

Perquè aquesta fracció és sovint prou
lleugera, pot anar dins una bossa penjada
d’un ganxo a la cuina o al traster.
El dia de recollida, deixeu el paper i el cartró
lligat o dins una bossa davant la porta de
casa.

Oueres de
cartró

Sí

Quan?
Per què?

- Tovallons i paper de cuina
usats
- Mocadors
- Paper plastificat o satinat
- Paper carbó
- Cel·lofana
- Brics
- Grapes, espirals, folres,
clips, etc.

La producció del paper consumeix una gran quantitat d’aigua. Aprofitant les
dues cares es pot reduir l’ús del paper i l’impacte medioambiental d’aquest
procés, a més de mitigar la tala d’arbres massiva.

No

El paper i el cartró es trituren i s’aprofiten per fer paper reciclat, augmentant la
vida útil del material.

Resta
Pols
d’escombrar

Com?
Ceràmica

A casa, la resta es posa en una bossa dins un cubell
petit.

Fregalls

Quan sigui el dia de recollida, haurà d’anar dins el
cubell gran.

Quan?
Per què?
Aquests
residus
van a la
deixalleria

-

Piles
Càpsules de cafè
Roba i sabates
Petits electrodomèstics
Vidre pla (miralls, vidres de
finestres trencats...)
- Medicaments
- Cartutxos d’impressora

Si separem correctament tots els residus l’ús de l’abocador serà menys
necessari. L’abocador és una font de contaminació, així que si l’hem de fer servir
menys, l’impacte medioambiental serà menor, i els costos de gestió de residus,
que pugen cada any per regulacions legals, també baixaran.

No

Compreses i bolquers
Cada dia hi haurà recollida de compreses i bolquers.
Els podreu deixar en una bossa identificada amb un adhesiu a la porta de casa.

Com s’han de lliurar?

Vidre
Com?

Els residus es lliuren al servei de recollida en horari de 20.00h a 22.00h
seguint el calendari establert. A cada fracció li correspon un o diversos dies
determinats.

El vidre es seguirà recollint als iglús verds,
com s’ha fet fins ara.

Per què?

Matèria orgànica i
rebuig

Envasos

Paper i cartró

Cubell de 25 L

Bossa lligada

Bossa o plegat
en un feix

El vidre és un material perillós de manipular, i els iglús estan especialment dissenyats per
protegir-lo. Cal evitar tenir 2.000 punts de vidre al municipi en horari nocturn.
La recollida de vidre comporta soroll en el moment d’abocament, això ho fa
incompatible amb l’horari de recollida porta a porta, però segons estudis en altres
poblacions, el sistema de porta a porta és molt compatible amb el sistema d’iglús, i
dóna bons resultats.
La fracció de vidre és l’única que es pot reciclar i reutilitzar completament.
- Taps d’ampolles i de pots
(suro, plàstic, metall...)
- Bombetes
- Fluorescents
- Ceràmica
- Pots de vidre que hagin
contingut medicaments
- Miralls
- Vidre pla

Àrees d’emergència

No

Les àrees d’emergència són uns espais amb contenidors, creats per casos en
els què, per algun motiu puntual i excepcional, no es pugui lliurar la brossa a
l’horari o calendari establert.
Només s’hi poden dur residus domèstics no voluminosos i que no hagin d’anar a
la deixalleria.
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*Els establiments disposaran d’un calendari de recollida diferent
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