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Fem-ho, Reciclem Més, campanya per incentivar el
reciclatge a casa
Amb aquesta iniciativa, que se centra en el foment de la recollida selectiva,
finalitza la segona fase del nou model de recollida i gestió de residus que
es va iniciar al 2018
Repartiment d’un kit de reciclatge i un concurs per convidar a la
ciutadania a mostrar exemples de reciclatge i reducció de residus, entre les
accions a desenvolupar
Sota el lema “Fem-ho, Reciclem Més”, l’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa una
campanya de foment de la recollida selectiva i el reciclatge de residus. Amb aquesta
iniciativa es completa a la segona fase del nou model de recollida i gestió de residus.
L’objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la importància i la necessitat de separar
les diferents fraccions (matèria orgànica, plàstics, paper i vidre). La campanya s’articula
mitjançant diferents accions de sensibilització i incorpora imatges gràfiques i elements
de carrer amb la finalitat d’esperonar aquelles persones que encara no separen tots els
residus a la seva llar. En aquest sentit, el desplegament dels nous contenidors facilita
aquesta tasca atès que s’han agrupat les illes de reciclatge de 5 fraccions.
Entre els diferents elements de la campanya es troba un kit de reciclatge que la
ciutadania pot recollir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (OAC) per
incentivar la separació de residus a casa. El kit està format per unes bosses trio (paper,
vidre, plàstic) i un cubell amb bosses compostables per dipositar l’orgànica. La
iniciativa busca la implicació de tothom i és per això que es faran accions de carrer com
la instal·lació d’una carpa identificativa de la campanya en diferents indrets de la ciutat i
en alguns dels actes que es desenvoluparan durant les festes de Sant Nicasi, Nadal i
Reis. Durant el Mercat de Sant Nicasi està previst la celebració d’una Gimcana de les
7R de l’Economia Circular, els participants de la qual podran aconseguir un petit
obsequi fabricat amb banderoles realitzables de la pròpia campanya.
Aquestes accions s’engloben en la campanya genèrica “Gavà, Més Verda, Més Neta”
que va esdevenir el punt de partida del nou model de recollida i gestió de residus posat

en marxa al juliol de 2018 amb la substitució de tots els contenidors i la renovació
progressiva de la flota de vehicles. Un cop finalitzada ja la segona fase, la ciutat compta
amb 275 illes completes de reciclatge amb un total de 1.500 contenidors. Un procés que
ha suposat doblar les àrees de reciclatge i reduir la distància d’accés a les mateixes i
alhora incrementar la freqüència de buidatge dels contenidors.
D’altra banda, gràcies a la implementació del nou model, s’ha incrementat el
percentatge de reciclatge passant del 34% al 39% en el darrer any. Tot i aquest
augment, són uns resultats que estan lluny dels objectius establerts per la Unió Europea
que marquen uns percentatges de recollida selectiva del 50% l’any 2020 i d’un 65%
l’any 2035. Per aconseguir aquesta fita i, fins i tot superar-la cal un esforç per part de les
administracions i, al mateix temps, canvis en els comportaments domèstics i comercials.
Així mateix, la campanya permet alinear-se amb els compromisos adquirits per Gavà en
matèria de sostenibilitat i, que comporten accions encaminades a reduir la contaminació
atmosfèrica, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la reducció de residus, incrementar
l’estalvi energètic i millorar la recollida selectiva potenciant les 3R’s: Reduir, Reutilitzar
i Reciclar.

Concurs
Seguint una dinàmica semblant a la del concurs de la campanya #FemLesCosesBé que
es va realitzar a xarxes digitals per promoure el civisme, es planteja un altre per
incentivar a la ciutadania que pengi imatges amb exemples de reciclatge a casa, fent ús
del kit adquirit o bé aportant idees de com es poden reduir els residus. Aquesta acció té
per objecte potenciar els hàbits sostenibles en l’àmbit domèstic.
El termini per participar ja està obert i finalitzarà el 15 de gener. Per participar cal
residir a Gavà i publicar una imatge fent ús del kit de reciclatge de la campanya o
mostrant com reutilitzar i reduir els residus a casa. Les instantànies s’han de publicar a
Twitter, Facebook o Instagram amb el hashtag #GavàMésVerdaMésNeta. Les tres
publicacions que més interaccions tinguin s’enduran premis.
En concret, el concurs atorgarà tres premis: un assistent virtual amb pantalla, un pack de
prevenció de residus i el llibre de Bea Johnson “Residu zero a casa”.
Els guanyadors es donaran a conèixer a partir del 15 de gener per missatge directe a
través de la xarxa social on hagin fet la publicació.

Un model més sostenible
El canvi de model ha comportat també la renovació de la flota de vehicles de PRESEC
amb noves unitats que han facilitat i millorat el servei de recollida i neteja viària. Es
tracta de models elèctrics, híbrids o a gas natural amb l’objectiu de disminuir la

contaminació a la ciutat i reduir les emissions amb efecte hivernacle. En aquest sentit,
tots els nous els vehicles de recollida de residus són a gas natural essent així menys
contaminants i menys sorollosos. Només amb la substitució dels vehicles petits de
neteja viària, en un any es van aconseguir estalviar 18 tones d’emissions de CO2.
El nou model de recollida i gestió de residus posat en marxa per l’Ajuntament de Gavà
té l’objectiu de millorar i incrementar els índexs de reciclatge a la ciutat i s’inscriu dins
de l’Agenda de la Sostenibilitat. Gavà aposta per un model sostenible, promovent un
creixement econòmic sostenible, generador d’oportunitats i que s’integra en el seu
entorn posant en valor allò que tenim però amb la capacitat d’innovar per millorar. En
aquest sentit i, amb la finalitat de millorar la qualitat dels barris s’ha posat en marxa
aquest nou sistema de recollida de residus que ha de donar resposta a les necessitats i
ajudar a complir amb els reptes de futur en matèria mediambiental.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament es treballa en el desenvolupament de diferents
accions que permetin arribar a un percentatge de recollida selectiva per sobre del 55%
l’any 2020 i fer de Gavà una ciutat més sostenible, ecològica i responsable amb el medi
ambient.
Beneficis de reciclar
Si com a municipi reciclem més i millor, els costos de tractament que assumeix l'Àrea
Metropolitana de Barcelona a través de les seves plantes (ecoparcs, plantes de triatge,
etc.) baixaran i per tant es repercutirà en la Taxa Metropolitana de Tractament de
Residus (TMTR), que es trasllada a la ciutadania a través del rebut de l'aigua.
D’altra banda, el reciclatge permet convertir els materials utilitzats i, dipositats en els
contenidors adequats, en productes nous per ser utilitzats per a un nou propòsit. Els
esforços de reciclatge ajuden a reduir de forma considerable els residus que malmeten el
planeta. Els recursos naturals són limitats i per això és important reciclar tot allò que
sigui possible.
Actualment, generem 1,5 kg de residus per habitant i dia, un total de 528 kg a l’any. A
més a més, el 90% dels residus que van al contenidor de resta són materials reciclables
que no es poden aprofitar ja que van a un tractament finalista com el dipòsit controlat o
la incineració, amb el cost ambiental i econòmic que això suposa.
Del 44% dels residus que es generen a casa de tipus orgànic, es recull encara un
percentatge molt baix. La fracció orgànica, si es diposita de forma correcta al contenidor
marró, aquesta es transportada fins una planta de tractament biològic on els residus es
reciclen a través d’un procés biològic i són sotmesos a un tractament de digestió i
maduració. Gràcies a aquest procés, s’obté compost de primera qualitat que es pot
utilitzar com a adob. Així mateix, també es genera biogàs per l’acció dels
microorganismes de la matèria orgànica que s’aprofita per obtenir electricitat.

Immersos en la lluita contra el canvi climàtic, les administracions estan obligades a
prendre mesures per reduir i frenar les emissions de gasos, el consum d’energia i la
preservació dels recursos natural. Per tant, la reducció, reutilització i el reciclatge són
estratègies prioritàries.
Tota la informació de la campanya i del nou model de recollida i gestió de residus es pot
consultar a: http://www.gavaciutat.cat/mes-verda-mes-neta

