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QUÈ ÉS EL 
PORTA A 
PORTA?

PER QUÈ CAL CANVIAR EL SISTEMA ACTUAL?

NAVÀS CAP AL 
PORTA A PORTA

És un sistema 
de recollida de 
deixalles de 
referència que 
consisteix en 
lliurar els residus, 
separats, al servei 
municipal de 
recollida davant la 
porta de casa, en 
uns dies i hores 
determinats per a 
cada residu.

El proper mes 
de novembre, 
Navàs començarà 
a funcionar amb 
el sistema de 
recollida Porta a 
Porta. Durant els 
propers mesos es 
realitzaran diverses 
actuacions per 
anar conformant 
el sistema a Navàs 
i, uns dies abans 
de la implantació, 
l’Ajuntament 
facilitarà a la 
ciutadania i als 
establiments el 
material necessari 
per lliurar els 
residus a la porta 
de casa.

Amb el sistema ac-
tual de lliurament en 

contenidors, reciclen no-
més aquelles persones 
que ho volen fer, però, 
en canvi, tothom paga 
el mateix. Amb el Porta a 
Porta, Navàs fa una pas-
sa més cap a l’equitat, ja 
que tothom paga el ma-
teix i tothom ha de reciclar 
per igual. Així, el Porta a 
Porta comporta un sis-
tema més just. A més, 
amb el Porta a Porta es 
creen llocs de treball 
d’economia verda.

L’actual normativa 
europea obliga els 

territoris a reciclar un 60% 
el 2020. En conseqüència, 
per tal d’arribar a aquesta 
xifra, la Generalitat pe-
nalitza econòmicament 
aquells municipis que no 
reciclen a través del preu 
que val portar una tona 
de residus a l’abocador, 
que cada any serà més 
alt. Aquells municipis que 
no caminin cap a un mo-
del més efi cient hauran 
d’assumir uns costos que 
obligaran a apujar la taxa 
d’escombraries. Després 
d’experiències de llarg 
recorregut arreu del con-
tinent amb el model Porta 
a Porta, ha quedat palès 
que a hores d’ara el Porta 
a Porta és l’únic model 
que permet aquesta efi -
ciència econòmica.

El model de consum 
actual fa que gene-

rem molts més residus 
que unes dècades enrere.  
Amb el sistema de con-
tenidors, que comporta 
que el reciclatge sigui vo-
luntari, els nivells de reci-
clatge que aconseguim 
són molt baixos i la ma-
joria dels nostres residus 
van a parar a l’abocador 
(dipòsit controlat). Això 
provoca, per una banda, 
la necessitat d’obrir més 
abocadors al territori en 
un període curt de temps 
i, per una altra banda, 
l’explotació de fonts de 
matèries primeres per 
produir més productes. 
L’impacte ambiental del 
sistema de contenidors 
és insostenible.
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Què hi ha en un contenidor de rebuig de Navàs?
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El passat 30 d’abril, a la Fira de la 
Primavera es va fer una tria dels 
residus d’un contenidor de Navàs 
triat a l’atzar. Els resultats van mos-
trar que més del 90 % dels residus 
eren aprofi tables i no obstant això 
acaben a l’abocador.

La Placeta
Ens pots explicar la teva experiència 
amb el Porta a Porta?

Visc a Santpedor des del 2001 i allà fa temps que fem el 
Porta a Porta. Quan ens van dir que canviaríem el sistema 
tothom estava una mica nerviós; et preguntes què pas-
sarà quan desapareguin els contenidors del carrer, com 
t’organitzaràs a casa, però quan trobes el sistema de cu-
bells a casa, te’n surts molt fàcil.
Una cosa curiosa és que després de pocs dies te n’adones 

que el cubell que més s’omple és el d’envasos i, aleshores, veus que és molt im-
portant reduir els envasos que compres. Per exemple, ara ja no compro ni fruita, 
ni carn, ni peix en safates o amb embalatges de plàstic o cartró: procuro comprar 
coses a granel o amb el mínim d’embalatge possible. D’aquesta manera és més 
fàcil organitzar-se a casa.

Penses que els dies de recollida de cada residu són 
sufi cients?

Al principi pensàvem que no hi havia prou dies per l’orgànica, però tampoc la treus 
cada dia i, en realitat, sí que és sufi cient. 
Tenim una àrea d’emergència que serveix per quan marxes de vacances i no pots 
treure les escombraries a l’horari o segons el calendari.

A un col·legi es generen molts residus. Com a direc-
tora del col·legi Sant Josep, creus que serà difícil 
adaptar-se a aquest canvi de model de recollida?

Al col·legi és on menys problema hi pot haver. Nosaltres som escola verda de fa temps 
i ho reciclem tot. També fem feina per reduir els residus que generem a l’col·legi: por-
tem l’esmorzar en carmanyola, hem eliminat l’ús del paper d’alumini, fem compost 
amb les restes orgàniques i l’utilitzem al jardí del col·legi per nodrir les plantes.
Cal dir, però, que les persones que son reticents als canvis creuen que no 
s’adaptaran, però penso que la clau és la informació i el moment dels primers 
resultats. Quan veus els resultats de reciclatge amb el Porta a Porta, veus una 
diferència abismal. Vam passar del 6% de reciclatge un dia, a més del 70% de 
reciclatge l’endemà. La millora és molt gran.

ENTREVISTA A MONTSE MOLLET
Directora del col·legi Sant Josep i resident a Santpedor
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Principis de juliol - Visites informatives als establiments de Navàs
Juliol - Visites als habitatges verticals (blocs de pisos)
Setembre - Convocatòria a les sessions informatives i entrega de material
Octubre - Activació pàgina web del servei Porta a Porta
Octubre - Visites d'entrega de material als establiments
Novembre - Inici del nou servei de recollida Porta a Porta

Calendari d’actuacions



QUIN ÉS EL COST DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS A NAVÀS?

QUINS SERAN EL PREUS DE PORTAR EL 
REBUIG A L’ABOCADOR ELS PRÒXIMS ANYS?

Les deixalles són la des-
pesa més gran d’un ajun-
tament. A Navàs, cos-
ten entorn de 430.000€ 
anuals i, a partir del 2016, 
la Generalitat imposa un 
cànon cada any més ele-
vat als residus munici-
pals que no es reciclen 
i, llençar residus barre-
jats, per tant, comporta 
l’encariment progressiu i 
molt signifi catiu d’aquest 
servei. El sistema Por-
ta a Porta estabilitza 
la despesa municipal 
gràcies als alts nivells de 
reciclatge que compor-
ta i crea llocs de treball 
d’economia verda.

A partir del 2019, el preu per tona del rebuig encara no està defi nit quin serà, 
continuarà pujant en funció de la pujada del cànon tal com marca la llei catalana 
i europea, i pujarà encara més degut al procés de pre-tractament del rebuig a la 
planta de tractament abans de portar-ho a abocador.  Per tant, com menys rebuig 
generem, més estalviarem.
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“L’IMPACTE 
AMBIENTAL DEL 
SISTEMA DE 
RECOLLIDA   DE 
CONTENIDORS 
NO ÉS 
SOSTENIBLE”

“EL PORTA 
A PORTA ÉS 
L’ÚNIC MODEL 
QUE PERMET 
L’EQUILIBRI 
ECONÒMIC”

“LA GENERALITAT 
PENALITZA ELS 
MUNICIPIS QUE 
NO RECICLEN”

“ÉS UN SISTEMA 
MÉS JUST 
AMB EL QUÈ ES 
CREEN LLOCS DE 
TREBALL”
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Ens fas cinc cèntims de la teva 
experiència amb el Porta a Porta?

Visc a Santpedor des de fa 26 anys. Allà ja fa temps 
que tenim el Porta a Porta i, fins aquest moment, fun-
ciona bé. Quan vam començar amb el Porta a Porta 
ens feia una mica de mandra, però de seguida ens 
vam fer als nous hàbits. Si es té poc espai a casa cos-
ta més reorganitzar-se, però la veritat és que ara ja hi 
estem habituats i ens va molt bé.

Abans del Porta a Porta reciclaves?

En general sí. A casa separàvem el vidre, el cartró, però no l’orgànica; teníem un 
cubell on hi anava una mica de tot. Ens hem reorganitzat, hem afegit algun cu-
bell i ara ja ho separem tot. Al garatge tenim el vidre i el cartró i el que fem servir 
més, com ara els envasos o la matèria orgànica, ho tenim a la cuina i, en realitat, 
t’organitzes més bé.

Va ser difícil acostumar-se a l’horari de lliurament?

El que ens va costar més és l’orgànica, perquè si un dia que no toca recollir-la vols 
fer peix has de tenir les restes un dia a casa. Ara procurem fer peix els dies de reco-
llida, organitzem algun dinar de la setmana en funció de l’horari.

Si un dia tens residus extres, ja sigui per una celebració 
o un esdeveniment extraordinari, com ho fas?

Doncs per Pasqua o per Nadal, que som molta gent a casa,  tot ben separat i ho 
portem a l’àrea d’emergència i llestos.

Ets nascuda a Navàs, vius a Santpedor i treballes a 
l’Ajuntament de Navàs... la implantació del Porta a 
Porta a Navàs suposarà algun canvi a la teva feina?

No, perquè a l’Ajuntament ja reciclem i ja no fem alguns residus, com el vidre. 
L’adaptació serà molt fàcil. En realitat, tot i que al principi fa por el canvi, la gent 
que ja recicla no nota cap canvi excepte que li venen a buscar la brossa a casa. 
Ara bé, per la gent que no recicla sembla una muntanya, però després t’adones 
que és encara més fàcil que abans.

ENTREVISTA A
MªÀNGELS MALAGARRIGA
Nascuda a Navàs, resident a Santpedor i treballadora de 
l’Ajuntament de Navàs
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MITJANA DE RECICLATGE AL 
BAGES AMB CONTENIDORS

Rebuig

Paper i cartró
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MITJANA DE RECICLATGE
PORTA A PORTA AL BAGES
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OBJECTIUS DE RECICLATGE
PER AL PORTA A PORTA
A NAVÀS
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