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Desplegament de la recollida selectiva a tots els equipaments
municipals de Gavà
En el marc del Nou model de recollida i gestió de residus s’han instal·lat
uns nous elements amb l’objectiu de facilitar la separació dels residus
L’Ajuntament de Gavà avança en el desplegament del Nou model de recollida i gestió
de residus amb la instal·lació d’estacions de reciclatge als equipaments municipals i a
l’edifici de consistorial. Es tracta d’una estació on es poden dipositar les tres fraccions
més comunes a aquests espais: plàstic i metalls, paper i matèria orgànica.

Estació reciclatge Estadi La Bòbila

Estació reciclatge Ajuntament

En una primera fase s’han instal·lat 20 estacions de reciclatge que podem trobar a:
Ajuntament
Nova Piscina Municipal
Estadi La Bòbila
Biblioteca J. Soler i Vidal
Biblioteca M. Colomé
Casal Municipal American Lake
PRESEC
Casal M. Can Tries
Casal Gent Gran can Tintorer
Casal M. El Centre

Casal M. Sant Jordi
Nou Espai Sant Jordi
Espai Maragall
Museu Gavà
SIAD
CSE
Pavelló Can Tintorer
ZE Can Torelló
Pavelló Jaume March
En una segona fase es complementarà aquest desplegament de recollida amb la
instal·lació d’altres 35 estacions de reciclatge:
Ajuntament
Casal Torre Lluch
Casa de les Famílies
Espai Municipal Ca n'Espinós
Espai d'Entitats Socials/Centre Obert Les Farreres
Gavà TV
Policia Municipal
Centre Història de la Ciutat
Parc Arqueològic
Nou Centre de Serveis d'Ocupació
Centre Municipal de Serveis de Gavà Mar
Els treballadors i treballadores municipals han rebut una carta informativa on s’explica
la instal·lació dels nous elements de recollida amb l’objectiu que prenguin consciència i
contribueixin a millorar els índexs actuals, ja que com a empleats i empleades públiques
han de donar exemple.
D’altra banda, s’ha repartit una safata
per a la recollida de paper a tots els
treballadors i treballadores. La seva
funció és dipositar en aquí els papers i
fulls que encara es poden fer servir a
doble cara. Aquest sistema, juntament
amb les citades estacions de reciclatge,
permetrà retirar les papereres petites de
rebuig de la zona d’oficines donat són
un punt on s’hi aboquen residus sense

seleccionar. El personal treballador només haurà de buidar la seva safata de paper a les
estacions de reciclatge o bé als bujols grans de paper que hi ha a cada planta.
Amb aquesta mesura es vol contribuir a assolir els índexs de reciclatge que ens marquen
les directives europees i a fer de Gavà una ciutat més verda i més neta.
Aquesta millora en la recollida selectiva als equipaments municipals s’emmarca dins el
Nou model de recollida i gestió de residus que ha comportat la renovació de la flota de
vehicles, la substitució i renovació dels contenidors, la millora del servei porta a porta i
de la recollida de restes vegetals. Així mateix, s’ha instal·lat el Punt Verd a la Plaça
Catalunya i 15 minideixalleries per a residus especials. La finalitat és millorar els índexs
de reciclatge a l’hora que s’ha renovat i modernitzar el servei per tal de fer-ho més
accessible, eficaç i eficient.

