
 

Benvolgut veïnat del barri medieval, 

A partir de l’1 d’octubre comencem un nou repte col·lectiu de millorar un servei essencial com constitueix la 
recollida de residus, al mateix temps que apostem per un model mediambientalment molt més responsable, en 
línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i dels criteris fixats per la Unió 
Europea. Amb la implantació en el barri medieval del sistema de recollida selectiva porta a porta recollim les 
inquietuds del veïnat amb l’intent de minimització de molèsties per soroll i per brutícia, per una banda, i amb la 
possibilitat de separar més adequadament els residus per al seu posterior reciclatge. 

La primera nit del nou servei serà aquest dijous, 1 d’octubre, quan tocarà traure la fracció resta i els envasos 
mentre que divendres i diumenge serà torn per a la matèria orgànica. En concret, el calendari setmanal queda 
de la forma següent: 

x Diumenge: matèria orgànica 
x Dilluns: fracció resta i envasos 
x Dimarts: matèria orgànica 
x Dimecres: paper i cartró 
x Dijous: fracció resta i envasos 
x Divendres: matèria orgànica 

Addicionalment, cada dia de recollida també podrà traure’s una bossa perfectament tancada i clarament 
identificada amb, únicament, bolquers; en cas de detectar-se altres residus, no serà recollida. 

Els residus s’han de dipositar en el carrer a la porta de cada vivenda de la forma següent: 

x Horari: entre les 20.00 i les 22.00 h. SEMPRE abans de les 22.00 h, quan comença el servei de recollida 
x Cubells: 

o La matèria orgànica es dipositarà en el cubell marró facilitat per l’Ajuntament en bossa 
compostable i es col·locarà, preferentment, en altura (reixa, ganxos, etc.). 

o La resta de fraccions (paper i cartró, envasos i resta) es dipositarà en el cubell gris facilitat per 
l’Ajuntament en bosses tancades (en el cas del paper i cartró és opcional) a la porta de casa. 

o Els cubells s’han de col·locar en lloc visible, per exemple, mai entre la porta i la persiana, per 
facilitar el servei de recollida i, sempre, amb l’ansa girada cap endavant per evitar que es puga 
obrir fàcilment (animals, bolcats, etc.). 

x Àrees d’emergència: en el c. de Mossèn Hilari (junt a la cotxera municipal del número 56, just darrere de 
la font) i en el tou de sant Pere hi haurà sengles àrees d’emergència dotades amb contenidors per a les 
cinc fraccions per a un ús puntual (veïnat de cap de setmana, viatges, situacions extraordinàries, etc.). 
Aquests contenidors es buidaran cada dia de recollida de cada fracció, per tant, cal utilitzar-los de forma 
responsable per evitar desbordaments i respondre únicament a casos excepcionals com els reflectits 
anteriorment. 

El sistema requereix d’una separació òptima en cadascuna de les nostres cases, per això, en cas contrari poden 
donar-se dos situacions: 

x Una separació amb solució, per la qual cosa es recollirà el residu però es col·locarà un adhesiu groc 
d’advertiment. 

x Una separació equivocada que impedisca la recollida del residu i s’acompanyarà d’un adhesiu roig. 
x En ambdós casos, a l’endemà una persona vinculada a la Regidoria de Medi ambient i Agricultura es 

posarà en contacte amb la persona de referència facilitada per a comentar la situació i donar-li solució. En 



 

cap cas, els adhesius tenen un component punitiu ni de culpa i, molt menys, durant les primeres 
setmanes d’implantació del sistema quan, lògicament, es produiran molts dubtes entre el veïnat. La 
vocació del model és plenament constructiva i de retroalimentació entre la ciutadania i l’Ajuntament. 

Des de l’Ajuntament, facilitem al veïnat diversos materials (poden recollir-se en l’Ajuntament durant horari 
d’obertura habitual –matins de dilluns a divendres i dijous també de vesprada), en concret: 

x Un cubell marró, facilitat pel Consorci de residus V5, per a la matèria orgànica. Aquest cubell comptarà 
amb una etiqueta identificativa de la llar de propietat, en cas de no tenir-la col·locada, s’apegarà durant la 
segona nit de servei. 

x Un cubell gris per a la resta de fraccions. Aquest cubell comptarà amb una etiqueta identificativa de la llar 
de propietat, en cas de no tenir-la col·locada, s’apegarà durant la primera nit de servei. 

x Bosses compostables, que es poden recollir de nou en l’Ajuntament cada vegada que s’esgoten, i, en les 
setmanes pròximes, bosses transparents de color groc per al dipòsit d’envasos. 

x Igualment, durant les setmanes pròximes, ja que el proveïment no ha sigut tan ràpid com el previst, un 
iman de nevera amb el calendari setmanal de recollida. 

x Un fullet informatiu amb la informació ací facilitada i més detallada per a conèixer quins elements s’han de 
seleccionar en cada fracció. 

Finalment, la classificació de residus queda, a grans trets, com segueix (els elements que encara no s’hagen 
facilitat, aniran fent-se arribar oportunament segons sens siguen subministrats): 

x Matèria orgànica: tot allò procedent de restes de menjar (incloent-hi, per exemple, les càscares dels 
mol·luscos o els óssos) així com tovalloles i paper de cuina sempre i quan siga completament blancs (sense 
cap element amb tinta) o coberts i altres elements amb la consideració de ‘compostables’, a més de 
xicotetes restes procedents de treballs de jardineria. No entren ni capsules de cafè (ja n’existeixen de 
compostables), ni defecacions d’animals. 

x Envasos: tots aquells que compten amb el punt verd imprés, per exemple, els tetrabrick de llet, botelles 
d’aigua, paquets de suc, etc. 

x Paper i cartró: tots aquells elements d’aquests materials. 
x Vidre (per a les àrees d’emergència): fonamentalment botelles (amb o sense tapa, en cas de deixar-la de 

forma separada, hauria de dipositar-se amb els envasos), no entren ni cristalls (espills, principalment) ni 
altres materials com porcellana (tasses de cafè, etc. que van a l’ecoparc o en la fracció resta). 

x Resta: tot allò no inclòs en cap categoria anterior i no tinga consideració de residu tòxic (que es pot 
dipositar a l’ecoparc i aporta més puntuació per als descomptes que ofereix el Consorci de residus en el 
rebut pel tractament i per la valoració dels residus; entren com a perillosos piles, tubs florescents, etc.). 

Com davant de tot canvi, som conscients que les primeres setmanes seran un tant de dubtes i d’inseguretats, per 
això compten amb tota la col·laboració de la Regidoria de Medi ambient i d’Agricultura per a respondre totes les 
incerteses, incidències i problemes que hi puguen sorgir. I, per acabar, sols resta agrair la dedicació de la comissió 
de treball i de l’associació veïnal per l’ajuda prestada per materialitzar el projecte així com al conjunt del veïnat per 
la bona recepció d’una proposta que, estem convençuts, constitueix un pas endavant en la necessària millora 
de la qualitat de vida de les persones que conserveu un dels nostres patrimonis més preuats. 

Atentament, 

José M. Beneyto 
Regidor de Medi ambient i d’Agricultura  


