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√ Recollida de la fracció orgànica

Estancament en la recollida selectiva de residus

√ Recollida de piles

Durant el 2010 ha continuat la tendència a
l’estancament en la recollida selectiva.

√ Recollida de poda
√ Recollida de mobles i trastos vells
√ Recollida d’oli vegetal
√ Foment del compostatge casolà
√ Gestió de deixalleries:
Deixalleria de Cassà de la Selva
Deixalleria de Salt
Deixalleria comarcal a Celrà

del
Els municipis de la comarca
Gironès treballem junts
i!
pel medi ambient! Suma-t’h

Deixalleria de Sant Gregori
Deixalleria comarcal a Sarrià de Ter
Martí de Llémena i Madremanya

√ Gestió de vehicles abandonats
Neteja viària
Planificació i avaluació ambiental
Servidor de cartografia ambiental
Recollida d’animals abandonats
Rutes BTT i senderisme
Programa d’educació per al desenvolupament sostenible

La comarca del Gironès va generar el 2009 1,21 kg per habitant i dia, per sota de la mitjana catalana d’1,54 kg per habitant i dia, de manera que tot i que el Gironès representa el
2,4% de la població de Catalunya, produeix l’1,9% dels residus
totals del país. El Gironès es troba lleugerament per sobre de
la mitjana catalana en relació amb els percentatges de recuperació de materials
de les diverses fraccions de la brossa,
llevat de la fracció
paper i cartró, que en
recupera vuit punts
per sota de la mitjana
catalana. Tant el Gironès com la mitjana
de Catalunya es troben lluny de complir
els objectius del Programa de gestió de
residus municipals a
Catalunya per al
2012, que té
jectiu de valoritzar el

57% de mitjana en relació amb les fraccions d’orgànica, paper
i cartró, envasos i vidre, mentre que la comarca es troba deu
punts percentuals per sota. El major repte, el té la comarca en
les fraccions orgànica (que inclou la poda), paper i cartró i l’ús
de les deixalleries, que cal potenciar molt per assolir els objectius fixats pel Programa. Al Gironès es recupera el 39% de
la brossa, mentre que el
61% no es recicla i es
dirigeix directament al
tractament finalista,
l’abocador de Solius o la
incineradora de Campdorà.

Dades 2009

La comarca de Catalunya que més residus
recupera és la Ribera
d’Ebre, amb un 57% de
recuperació total, seguida per Osona amb un
53% de recuperació
total, que ja compleixen
els objectius fixats pel
PROGREMIC.

.

Cal avançar per assolir els objectius del PROGREMIC 2012

Gestió comarcal de residus

Minideixalleries de Sant Jordi Desvalls, Sant
Servei de deixalleria mòbil

Segueix-nos al

Recollida selectiva 2010
Sant Martí de Llémena
Els contenidors de paper, vidre i envasos
recullen la brossa destinada al reciclatge
en el municipi de Sant Martí de Llémena,
juntament amb el servei de recollida de
poda, mobles i el Servei de deixalleria. La
recollida de poda té un important pes específic en aquest municipi. La principal
fracció que produeix el municipi continua
sent el rebuig, és a dir, allò que la població
no separa i llença al contenidor verd fosc,
que es dirigeix directament a l’abocador de
Solius i que, per tant, no es recicla i es desaprofita totalment. Representa el 61% del
total a la comarca.
D’acord amb les directrius del Programa de
gestió de residus municipals de Catalunya,
l’any 2012 s’hauria de recuperar el 55% de
la matèria orgànica, el 75% del vidre i del
paper i cartró, el 25% dels envasos i el 25%
dels altres materials objecte d’altres recollides i del servei de deixalleria. D’altra
banda, la directiva europea d’abocadors

restringeix dràsticament l’entrada de la fracció orgànica als abocadors. D’acord amb això,
la separació de la fracció orgànica és un imperatiu.
Globalment, es calcula que només una de
cada tres famílies separen la brossa orgànica,
quan és la fracció més fàcilment recuperable,
i que causa un major impacte ambiental si es
barreja amb altres residus, ja que genera
substàncies cancerígenes com les dioxines i
els furans.
La gran despesa en gestió de residus no està
justificada si els serveis de recollida estan
infrautilitzats. Cal tenir present, també, que la
fracció de residus més costosa pel que fa a la
seva gestió és el rebuig. Per tot això, convé
explorar noves estratègies que donin un tomb
a la baixa participació ciutadana en la recollida selectiva, com poden ser les bonificacions
en les taxes d’escombraries per als ciutadans
que assisteixin a sessions formatives en relació a la gestió de residus i l’ús de les deixalleries, o l’establiment de sistemes de pagament
de taxes d’escombraries per generació.

Punts d’especial interès:
• Al Gironès es recupera un 39% de la brossa que es genera, mentre que el 61% no es recicla i es destina a l’abocador de Solius.
• La participació ciutadana en les recollides selectives s’estanca en els darrers anys.
• La deixalleria de Sant Martí de Llémena rep 1.010 visites el primer any de funcionament.
• El compostatge casolà permet l'autoreciclatge de la fracció orgànica a Sant Martí de Llémena.

Servei de deixalleria

Evolució de la recollida selectiva
En el municipi de Sant Martí de Llémena s’han recollit durant el 2010 un total de 133 tones de residus destinats al reciclatge en
els diversos contenidors disposats a la via pública per a la recollida selectiva.

Sant Martí de Llémena estrena el 2010 el nou Servei de deixalleria
Durant el 2010 s’han recollit 59 tones de residus a la nova deixalleria de Sant Martí de Llémena, situada al barri de l’Església
de Llorà (Ctra. de Girona a Les Planes d’Hostoles, km. 12,25),
que es va inaugurar el 27 de febrer de 2010.
Les fraccions de residus que tenen una major importància en
pes són els voluminosos i la poda, seguits per les fustes i la

runa. En canvi, les fraccions de residus que és més important
de recollir, donada la seva toxicitat, són els residus especials
(tots els productes que tenen l’etiqueta taronja de perillositat), com ara coles, pintures, dissolvents, àcids i bases, etc.
així com les piles, els fluorescents, l’oli vegetal i mineral, i els
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

En el conjunt de la comarca* s’observa
una davallada durant el darrer any del
6% en la recollida de vidre, del 3% en la
recollida del paper i cartró i pràcticament es mantenen les quantitats recollides d’envasos, a l’entorn de les 1.150
tones.

“ El 2010 s’han aportat 109 kg
per habitant censat, és a dir,
300 grams per habitant i dia”

“Des del 2007 s’observa una
tendència a la baixa en les
quantitats recollides de paper,
vidre i envasos”

* Llevat de Girona i Sarrià de Ter.

El compostatge casolà
En el municipi de Sant Martí de Llémena no es disposa de recollida selectiva de la fracció orgànica, mitjançant els contenidors
petits marrons al carrer. En el seu lloc, donat que es tracta
d’un municipi molt petit de caràcter rural, s’ha promogut el
compostatge casolà, és a dir, l'autoreciclatge de les deixalles
orgàniques (les restes de menjar i jardineria), a l’hort o jardí,
per transformar-les en adob.

Excel·lent participació dels veïns i veïnes en la nova instal·lació
reciclatge és cabdal per garantir una correcta gestió dels residus i minimitzar-ne l’impacte sobre el medi ambient.

Amb aquesta finalitat s’han instal·lat fins al moment 31 compostadors, que donen servei a diverses llars i grans productors,
com és el cas de les cases rurals el Nus de Pedra, la Caseta del
Pla i Can Font, així com el
restaurant Can Perot.

Convé avançar en les campanyes educatives per conscienciar
tota la ciutadania de la importància de separar els residus especials de la brossa, donat que per la seva toxicitat causen un greu
impacte en el medi ambient, i s’han d’adreçar necessàriament
al Servei de deixalleria per tal de garantir-ne la correcta gestió.

Exemples d’etiquetes que
identifiquen els residus
especials o perillosos

Des del Consell Comarcal
del Gironès s’ha fet la
distribució dels compostadors als interessats ,
així com les sessions de
formació i seguiment.

Els veïns i veïnes de Sant Martí de
Llémena disposen d’una targeta
magnètica que els permet l’entrada a
la installació de les

La fracció orgànica representa el 34% de la bossa
d’escombraries, i el seu
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Pel que a la participació ciutadana, del febrer al desembre de
2010 s’han registrat 1.010 visites a la deixalleria de Sant Martí
de Llémena. Aquest nombre de visites en relació amb la població censada del municipi representa que, de mitjana, cada
habitant ha anat a la deixalleria 1,85 vegades durant aquest
any.

8 a les 20h. de dilluns a diumenge

GESTIÓ COMARCAL DE RESIDUS
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