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Gavà posa en marxa el nou model de recollida i gestió
de residus
Comporta una inversió de prop de 5 milions d’euros i té l’objectiu
d’augmentar l’índex de reciclatge i modernitzar el sistema de recollida.
Es renova la flota de vehicles, s’amplien i substitueixen els contenidors i es
millora el servei porta a porta

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez ha presentat avui el nou model de recollida i
gestió de residus que s’ha posat en marxa al municipi. La finalitat és millorar els índexs
de reciclatge i al mateix temps renovar i modernitzar el servei per tal que esdevingui
més accessible, eficaç i eficient. Això passa per la renovació de la flota de vehicles de
PRÉSSEC, la substitució i ampliació de contenidors i canvis en el servei porta a porta,
entre d’altres actuacions. La inversió que s’hi destina és de prop de 5 milions d’euros i
els canvis s’aniran fent de forma progressiva els propers tres anys.
Raquel Sánchez ha manifestat que “es tracta d’un pla molt ambiciós, amb una forta
inversió i que era necessari implementar al nostre municipi. Des de l’Ajuntament
estem fent importants esforços per tal que Gavà esdevingui un model de ciutat
sostenible, ecològica i respectuosa amb el medi ambient. En els darrers anys, hem
assolit compromisos, com ara el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia o l’Agenda
21 que ens marquen tot un seguit d’accions que hem de posar en marxa per reduir
la contaminació, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i incrementar l’estalvi
energètic”.
Per aconseguir aquestes fites cal seguir treballant en la millora dels índexs de reciclatge,
que actualment al municipi se situen en el 34%. Una xifra que està per sota de les
directives marcades per la Unió Europea que estableix uns percentatges de recollida
selectiva del 50% l’any 2020. En aquest sentit, Sánchez ha afirmat que “hem de ser

molt més ambiciosos i volem arribar fins al 55%, i així donar també resposta als
compromisos assolits pel conjunt de municipis de l’Àrea Metropolitana”.

Fases del nou sistema de recollida i gestió de residus
El nou model es desenvolupa en tres fases sota una inversió de prop de cinc milions
d’euros.
A la primera fase, que ja s’ha iniciat i es perllongarà fins al mes d’octubre, comprèn
l’inici de la renovació dels vehicles de recollida de residus per altres més eficients i no
contaminants, la millora el sistema de recollida de la fracció vegetal i la implementació
de la recollida Porta-a-Porta al barri de Mas Bruguers. Així mateix, es posa en marxa un
Punt Verd situat a la plaça Catalunya que s’afegeix als serveis de la deixalleria mòbil i
les 15 minideixalleries distribuïdes per la ciutat.
La segona fase es desenvoluparà entre els mesos d’octubre i desembre d’enguany i es
concreta en la substitució dels contenidors actuals de resta, vidre, envasos i paper/cartó.
A més, es complementaran totes les àrees on sigui possible amb les cinc fraccions. Així
mateix, es farà una campanya de foment del reciclatge, s’ampliarà la recollida als
equipaments municipals i s’implementarà el Porta-a-Porta al barri de La Sentiu. També
es millorarà la recollida de residus voluminosos amb nous vehicles i canvis en el
dispositiu.
Finalment, a partir de la tardor de 2019 el nou model es completarà amb una tercera fase
on es millorarà la recollida Porta-a-Porta a l’Illa i la Rambla i comercial per a grans
generadors, es renovaran els contenidors de fracció orgànica i es posarà en marxa una
deixalleria fixa urbana.
Raquel Sánchez ha explicat que “es tracta d’un sistema divers i adaptatiu. La seva
implementació s’ha fet un cop analitzats els hàbits dels diferents sectors i barris i
els residus que es generen al municipi. A partir d’aquí hem fet un esforç per
adaptar aquest sistema a les necessitats de la ciutadania”. L’alcaldessa ha assegurat
que “posem les màximes facilitats als ciutadans i ciutadanes per tal que facin seu el
compromís de reciclar. Nosaltres posem les eines però cal la col.laboració i la
implicació de la ciutadania per aconseguir que el nou sistema sigui un èxit”. En
aquest sentit l’alcaldessa ha anunciat que “es posaran en marxa campanyes de
control i sancions pels comportaments que siguin incívics”.
Finalment Raquel Sánchez ha volgut posar en valor el treball de l’empresa municipal
PRESEC que enguany celebra el seu 30 aniversari. Sánchez considera que “el fet de
tenir una eina directa per poder fer aquest servei ens permet donar una resposta
més efectiva i directa a les necessitats que tenim”.

