
3MALARRASSAwww.malarrassa.cat SOCIETAT

 >La federació veïnal desgrana les problemàtiques del sistema de recollida de residus

Què fer amb el problema dels residus a Terrassa?
FAVT

A
quest és un dels proble-
mes mediambientals de 
primer ordre, i moltes ve-

gades no en som prou conscients. 
Ja sigui per desconeixement, per 
la manca d’informació, per no fer 
una bona pedagogia del problema 
vers la ciutadania, per la manca de 
voluntat política a l’hora d’afron-
tar-lo seriosament... Molts són els 
motius, però la qüestió és que no 
estem solucionant el problema, i 
només es van aplicant pegats.

Cada dia anem generant més 
residus i alguns contaminants. 
Durant molts anys havíem estat 
un dels municipis capdavanters 
en la generació, per sota d’un kilo-
gram habitant dia. Ara hem tornat 
a superar el kilogram amb escreix. 

Els percentatges de reciclatge es-
tan molt lluny dels objectius, i es-
tem estancats, des de fa uns anys, a 
l’entorn del 34-36 % brut (el nivell 
d’impropis en algunes fraccions és 
molt elevat), quan l’objectiu és com 
a mínim arribar al 60%.

El problema dels residus és que 
afecta a diferents aspectes: el mo-
del econòmic i de consum, els im-
pactes que genera, tant a la ciutat, 
com al medi natural amb aboca-
dors i instal·lacions de tractament.

Els impactes de contaminació 
amb incineradores i altres instal-
lacions de tractament. Els efectes 
sobre el Canvi Climàtic. Amb els 
transport dels diferents residus, 
tant a nivell local, com del territori. 
Els costos econòmics cada vegada 
més elevats i encara ho seran més. 
Per la manca d’una política de resi-
dus, una política incoherent i im-
provisada, mancada d’un projecte 
i línies estratègiques d’actuació, 
només fonamentada en una estra-
tègia comunicativa deficient, fora 
de la realitat i mancada de total 
transparència. 

Aquest és un problema que afec-
ta el conjunt de barris de la ciutat, 
i a tots els àmbits i sectors. Cal 
doncs una política transparent, 
fonamentada amb el compromís 
de totes les parts, la responsabili-
tat compartida, l’eficiència i saber 
clarament l’estratègia a seguir, ente-
nen tothom que tenim una obliga-
ció de fer les coses bé. 

La informació, la sensibilització 
i l’educació ambiental entesa, no 
només per l’àmbit escolar, sinó pel 
conjunt de la ciutadania. Per des-
gràcia, l’Ajuntament no ha reforçat 
aquestes eines, ha dedicat el mínim 
de recursos per a fer-la efectiva, i 
sobretot, no ha estat capaç d’apli-
car-la amb les entitats ciutadanes 
en el marc d’una estratègia com-
partida i buscant la seva complici-
tat estratègica. 

Tampoc no s’han resolt molts dels 
aspectes i problemes. Es perden el 
temps i els esforços sense cap estra-
tègia definida. Aplicant un model 
únic de sistema fracassat, com és 
la recollida lateral (contenidors de 
gran capacitat), incapaç d’anar a 
aplicar sistemes combinats, com el 
més eficient que és la recollida por-
ta a porta, capaç d’arribar al 80% 
de recollida selectiva. 

Alguns pensen que la recollida 
selectiva es resoldrà amb grans 
instal·lacions de tractament (CTR 
de Coll Cardús, Planta de Com-

postatge Comarcal, Ecoparcs...). 
Això és una veritable ficció, a més 
dels costos tant de fer-les, com de 
funcionament, només arriben a 
reciclar com a màxim un 15% dels 
residus rebuts. Per això, el sistema 
millor i de més qualitat, és la reco-
llida selectiva en origen, o sigui, la 
que fa correctament la ciutadania 
a casa, que si ho fa bé, pot reduir el 
90% dels impropis. Per això, la im-
portància de tenir a una ciutadania 
ben informada, ben sensibilitzada 
i ben educada. I en aquest sentit, 
cal per part de l’Administració un 
compromís ferm de transparència, 
coherència i intentar aplicar siste-
mes i polítiques mediambientals, 
que de veritat afrontin el proble-
ma, aquesta serà la veritable Revo-
lució Verda.

Els percentatges 
de reciclatge estan 

molt lluny dels 
objectius, i estem 

estancats, des de fa 
uns anys, a l’entorn 
del 34-36 % brut 

quan l’objectiu 
és com a mínim 
arribar al 60%

La ciutadania de Terrassa, no és 
més incívica que a altres municipis, 
de vegades l’Administració muni-
cipal fa aquest discurs, per a evitar 
explicar les deficiències d’una Ad-

ministració incapaç d’afrontar el 
problema, i deriva les responsabi-
litats a la ciutadania, quan alguns 
dels greus problemes afecten el 
sistema implantat de recollida, la 
mala gestió, la manca de recursos 
dels serveis afectats, les seves in-
coherències i contradiccions al no 
saber explicar, informar, sensibilit-
zar i educar a la ciutadania de for-
ma eficient i de forma permanent. 
S’han deixat de derivar recursos a 
aquest apartat. I també s’ha obli-
dat que, per coherència, l’Ajunta-
ment en el seu conjunt, ha de ser el 
primer exemple vers la ciutadania, 
perquè aquesta sigui capaç d’iden-
tificar-se.

L’Ajuntament perd 
temps i esforços 

sense cap estratègia 
definida, aplicant 
un model únic de 
sistema fracassat 

com és la recollida 
lateral

Un exemple d’aquesta manca de 
criteri, és la prova pilot de mobles 
i estris vells al barri del Segle XX 
que fa més de tres anys està enca-
llada i aturada. Un cop demostrat 
que el sistema aplicat funciona, ja 
s’hauria d’estar aplicant al conjunt 
de la ciutat. 

Un altre exemple, l’any 2019 es va 
aprovar el Pla Local de Prevenció 
i Gestió de Residus de Terrassa 
2018-2030 amb unes cinquanta 

accions. Un calendari definit, amb 
uns recursos i uns costos econò-
mics determinats. Entre el 2019 i 
2021 hi havia unes 30 accions que 
haurien d’estar més que activades, 
algunes sense costos, però amb 
compromís polític per a tirar-les 
endavant. Es troben aturades.

I així podríem anar fent llista 
d’aspectes no iniciats com:
• Tot el que fa referència a la ges-

tió de l’empresa municipal, que 
és un dels elements fonamentals, 
on una gran quantitat de proble-
mes i estan concentrats.

• El Contracte Programa Ajun-
tament-Eco-Equip que és una 
ficció absoluta.

• L’Auditoria de Gestió d’Eco-
Equip, ni feta, ni coneguda.

• Fer una diagnosi correcta de la 
gestió d’aquesta empresa és del 
tot urgent.

• Dotar-la dels recursos humans, 
tècnics, informàtics, i fer enten-
dre el conjunt dels treballadors 
i treballadores  la importància 
del seu paper, on cal el màxim 
compromís i el fet de ser una 
empresa pública i un servei fo-
namental. 

Estem en uns moments impor-
tants, on a més de millorar la gestió 
de l’empresa municipal, hi haurà 
un seguit de temes a treballar:
• Refer l’Ordenança de neteja i 

gestió de residus, obsoleta.
• Posar en marxa d’una vegada el 

Pla Local de Prevenció i Gestió 
de Residus de Terrassa

• Refer el Reglament del Servei de 
Deixalleries Municipals, i posar 
en marxa la tercera deixalleria 
fixa a la zona Nord, i ampliar 
en horari i parades la Deixalleria 

Mòbil.
• Revisar i refer l’Ordenança Fis-

cal de residus, amb adequació de 
la Ttxa i ampliar les bonificaci-
ons ambientals.

• Revisar el model d’actuació amb 
la posada en marxa a tota la 
ciutat de la recollida de mobles 
atenent a l’experiència del Segle 
XX.

• Posar en marxa la recollida porta 
a porta com a mínim al 50% de 
barris de la ciutat.

• Invertir i activar campanyes d’in-
formació i sensibilització, així 
com l’educació ambiental, on 
fins ara, el nivell de recursos ha 
estat mínim.

• I derivar recursos tècnics, infor-
màtics, de control i inspecció, un 
règim sancionador per acabar 
amb l’incivisme i incompliment, 
i uns pressupostos adequats a les 
necessitats.

Un exemple 
d’aquesta manca de 
criteri, és la prova 
pilot de mobles i 

estris vells al barri 
del Segle XX que 

fa més de tres anys 
està encallada i 

aturada. 
I això s’ha de fer garantint que la  

participació ciutadana sigui efec-
tiva i real, on totes les parts s’hi 
comprometin i assumeixin la res-
ponsabilitat compartida d’afrontar 
el problema. Això vol dir, que el tri-
angle i relació Ajuntament – Eco-
Equip i Ciutadania, està disposada 
a avançar i afrontar les solucions. 

Ara hi ha una gran oportunitat 
amb la posada en marxa del Co-
mitè per a la millora de la neteja i 
la gestió de residus de Terrassa, on 
tots els àmbits han d’estar compro-
mesos a què de veritat funcioni, 
on totes les parts amb la màxima 
transparència i honestedat estan 
disposat a debatre, reflexionar i 
decidir sobre les mesures aplicar 
d’una forma efectiva. Per tant, totes 
les entitats ciutadanes i sobretot, les 
veïnals tenen una gran oportunitat 
que l’han d’aprofitar, i una oportu-
nitat per a demostrar la capacitat 
de gestió d’una eina llargament re-
clamada. 

L’Administració té una bona 
oportunitat per veure si és capaç 
d’una vegada de fer que la partici-
pació ciutadana sigui una realitat, 
i aquesta experiència l’ajudi a re-
soldre el problema i disposar de 
solucions. Per això, ha d’estar dis-
posada a la màxima col·laboració 
i atendre als resultats dels debats, 
reflexions i propostes.

Per tant, molta feina a fer per 
part de tothom, a veure si som 
capaços d’afrontar i resoldre 
aquest problema mediambiental, 
on tots hi hem d’estar compro-
mesos, per nosaltres i per les fu-
tures generacions.


