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El projecte del Consell Comarcal,  
un cas de mala gestió i una amenaça per Sant Jaume de Llierca.

ANEGx



2

ANEGx



3

I,a.-Fallida tecnològica o interessos econòmics?

Si parlem de les escombraries.

La vella cantarella de reciclar, recuperar, reduir, reutilitzar...
però es veu un 

Fracàs sostenible  

sempre calen més inversions pels residus, 
No para de créixer la producció i el problema es fa més gran  i  no atrapem la solució

.  I pretenen que sigui responsabilitat del consumidor.

 Si no s’aconsegueix és per voluntat expressa dels agents econòmics principals del 
sector. Pel seu compte condicionen i fan impossible un cicle raonable dels materials
 
tan simple com deixar de llençar I recuperar.
Es una necessitat social, ambiental, acceptada i reconeguda però lligada de mans i peus 
a la roda del benefici del mercat dels embalatges, als negocis al voltant de la recollida de 
residus i la venda en grans superfícies.
A més hi ha  alguns materials perillosos i que  no haurien de ser enviats al mercat de 
manera  irresponsable.
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 2,a.-Contenidors variats i bosses

-.A la comarca hi ha 
repartits uns 3.773 

contenidors,

 - la majoria del tipus iglu 
verd (2.300) i d’altres tipus,

- fins a dotzena 
de diferents; 

- amb la recollida d’envasos 
(el sistema del Consell 
Comarcal) en vorera en 
caldrien encara alguns 

centenars més.
 

Si les encarregades de reciclar  es diuen 
Ecoembes, Ecovidrio... on s’apleguen les 
generadores d’envasos i materials

“En Ecovidrio están representados todos los 
sectores relacionados con el reciclado del vidrio: 
envasadores y embotelladores, recuperadores y 
fabricantes” (web Ecovidrio) 

El accionariado de Ecoembes “está copmpuesto 
por 57 empresas y asociaciones de empresas 
que integran a todos ls sectores que participan en 
la gestión de envases”… fabricantes, 
envasadores, distribuidores y reclicadores (web 
Ecoembes)

Hi ha interès de reduir la producció i 
“recuperació” de residus, per part 

d’aquestes empreses?
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 2,b.- Percentatges de reciclatge estancats

Però encara estem lluny del % teòrics de recuperació.

Amb aquests sistemes  no s’aconseguirà.

El tan per cent  de recuperació 
segons el PGRMC pel 2003 havia de ser:
 60% de vidre
 60% de paper
15% d’envasos.

Pel 2006 els objectius 
75% pel vidre
75% pel paper i el cartró
25 % pels envasos
55% per la matèria orgànica.

Per això l’Agència de Residus de Catalunya s’ha vist 
obligada 

a ajornar l’assoliment d’aquests objectius fins al 2012.
I el pitjor és que, totes les previsions I experiències indiquen 

que:
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2,c.- Cap a on van els residus (ara)?

• Un bon compostage és el pas 
necessari per obtenir adob a partir de 
les deixalles orgàniques (FORM, fracció 
orgànica del residu municipal).

• Recollida i tractament de FORM en 
bossa de plàstic

• Missatge contradictori. 

• Escassa qualitat resultant. 
• A més, la  mateixa planta composta els 

fangs de la depuradora i els lixiviats 
recollits a l’abocador comarcal de 
Beuda
• ‘impropis’ (elements no 

biodegradables i també residus 
potencialment tòxics) que 
contaminin el compost resultant.

• Instal·lació problemàtica, molesta pel 
veïnat, inneficient, cara, perillosa

Planta de compostatge
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3,c.- Cap a on van els residus (ara)?

 
• L’abocador de la Garrotxa és 

al Clot de Les Mules, al 
municipi de Beuda.

• Es previst que estigui saturat 
d'aquí a pocs anys

• L'any 2009 hi hem enviat 
20.000 tones de residus

• El reciclatge  no ha arribat al 
35%.

Abocador de Beuda
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. Es fomenta la pèrdua dels matèries 
primeres, 

. en fem un destorb al les ciutats, als 
carrers I les places,

. als abocadors son un perill sanitari per 
les persones, per la fauna i un problema 
paisatgístic I estètic.

. Un contrasentit econòmic I tècnic.

. No podem fer tan mal ús dels recursos 
naturals I de l’energia de processament.

3,c.- En resum...

 . la convivència de les 
administracions negligents justifica 
que es comercialitzin centenars de 
compostos potencialment tòxics

. Això fa més difícil el reciclatge,

 . però és tan sols una afer de 
control dels riscos que  assumim

 . i els que enviem a les generacions 
futures properes als abocadors

 . i ja en patim efectes en malalties 
per  contaminants que proliferen 
arreu
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4,a.- Projecte de la nova planta de triatge a Can Coma

Des de Sant JuliàCan ComaANEGx
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4,b.- CAN COMA //Sant Jaume de LLierca.-És un paratge discret i ben comunicat, a 
prop de la llera del riu Fluvià i a tocar del polígon del Pla de Politger.

És el darrer indret on s’ha fixat el Consell Comarcal per situar la planta de triatge
Abans s’ha intentat ubicar a Mieres i també a Sant Ferriol.
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4,d.- Infrastructura de residus de tractament finalista, sense opció, 
equival a mantenir una política involutiva i una mala gestió 

d’empresa.

La planta de triatge preveu recuperar el 55% del total dels rebuig 
(contenidors grisos)

El 45% restant s’embala amb plàstic retractilat i es porta al dipòsit 
permanent

Abocador. S’allarga una mica, pocs anys segons els increments previstos 
i cal buscar un nou abocador quan el del Clot de les Mules sigui saturat (5-
10 anys).

Els tractaments finalistes (posteriors a la recollida amb selecció) 
comporten important inversions en infraestructures poc eficients i molt 
costosos.

El PROGREMIC de Catalunya preveu més de 1000 (mil) milions d’€ en 
tractament finalista, (triatge, incineradores, abocador...) i poc més de la 
desena part en prevenció i reciclatge. 
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Activitats, pancartes i concerts

ANEGx



16

ANEGx



17

5,a.- El futur: noves propostes i projectes

Des de l’any 2000, alguns municipis catalans recullen la brossa  porta a porta. 

Després de l’experiència dels 10 anys:
• els experts coincideixen en què aquest és el sistema més eficient,

•  més net per a la via pública, i el que assoleix, de llarg, els resultats millors per 
percentatges de recollida selectiva

•  per qualitat de les fraccions recuperades i  baix nombre d’impropis.

•  reverteix en un allargament de la vida útil dels abocadors

•  incrementa els ingressos municipals per retorns i recuperació de cànons i venda 
de subproductes (adob, paper, vidre…).

JORNADA TÈCNICA DE LA VOCALIA
 DE TERRES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN DEL COAMB
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5,d.- Recollida porta a porta; un exemple:
Tiana, comarca del Maresme.

Tiana és un dels municipis que més recull selectivament de Catalunya, més del 80% 
l’any 2004. 
La implantació del model porta a porta a l’any 2000 es demostra clarament efectiu si 
es compara amb el percentatge de recollida selectiva dels anys anteriors.

                     Tiana (Maresme)
                     Any 1998 4,15  % recuparació
                     Any 1999 6,45 %  recuparació
                     Any 2000 44,33 % recuparació
                     Any 2001 67,95 %  recuparació
                     Any 2002 70,83 %  recuparació
                     Any 2003 73,36%  recuparació
                     Any 2004 81,88 %  recuparació

Estadístiques any 2004
 Població: 6.789 habitants 
Densitat de població: 889,3 hab/km2 Superfície: 8 km2
 Generació total de RM: 5.476,09 tones per any

Model de recollida: porta a porta.

Font P.31GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS Diversos autors.
Dir. Marta Reynal-Querol .Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Universitat Pompeu Fabra  http://www.recercat.net/bitstream/2072/4061/1/gestio.pdf
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MANUAL MUNICIPAL DE RECOLLIDA SELECTIVA 
PORTA A PORTA A CATALUNYA

5,e.- Recollida porta a porta en zones 
d’urbanisme compacte

- El porta a porta només és possible en urbanisme horitzontal?

- Perquè negar-ho a la majoria de la població del país?

- Existeix una àmplia experiència europea en porta a porta amb urbanisme 

d'alta densitat.

- Novara 110.000 habitants

- Torí 900.000 habitants
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MANUAL MUNICIPAL DE RECOLLIDA SELECTIVA 
PORTA A PORTA A CATALUNYA

PARTICULARITATS:

 Urbanitzacions
 Àrees disseminades
 Població estacional
 Fracció vegetal
  Compostatge

 Compostatge domèstic
 Compostatge comunitari

 Deixalleria mòbil

5,f.- Particularitats de la recollida porta a porta
en zones d’urbanisme de baixa densitat

ANEGx



23

ANEGx

http://www.recercat.net/bitstream/2072/4061/1/gestio.pdf


26

• La cultura del no és una expressió inventada  per polítics que no 
assumeixen de bon grat la crítica. Que mantenen una idea de 
superioritat sobre l’electorat que és l’única font de la raó que els 
legitima. 

• I si ara es discuteix de residus, l’abocador i la planta de triatge. 
Desconfiem, i molt, de la gestió imposada i de certs interessos i 
rutines implicats. És una oportunitat de participació innegociable.

•  Seria desitjable, senyors tècnics i polítics, un esforç per contestar  
preguntes de forma planera i sense sortides per la tangent.:

– Hi ha un altra sistema, la recollida porta a porta, que ofereix millors 
resultats?

– Es cert que no para de  créixer  el nombre de municipis catalans 
que s’hi apunten?

– Serviria per recuperar un tan per cent superior de materials que la 
planta de triatge?

– Serviria per generar un nombre interessant de llocs de treball?
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