Nota de premsa
Terrassa, 17 de març de 2015

El 94% de les persones enquestades dins de la
campanya “Reciclar bé, té recompensa” fa algun
tipus de recollida selectiva
Aquesta enquesta s’ha fet a 2.405 persones de tots els barris de la ciutat

La campanya “Reciclar bé, té recompensa”, que es va iniciar l’octubre de 2014, va
finalitzar el passat mes de febrer amb 22 accions entre les que cal destacar la tasca
realitzada per quatre persones contractades com a informadors i informadores
ambientals provinents d’un Pla d’Ocupació Municipal. A més d’informar sobre la
importància del reciclatge a 11.165 persones a tots els barris de la ciutat, també ho
han fet a 2.876 comerços, bars i restaurants i a tots els centres educatius de la
ciutat, a més del conjunt de les entitats ciutadanes. Per últim, s’han encarregat de fer
una enquesta a peu de carrer a 2.405 persones, 715 homes i 1.690 dones majors de
18 anys i de totes les franges d’edat. Això vol dir que entre informats i enquestats,
s’ha pogut parlar amb 13.570 persones (un 6,31% del total de ciutadans i ciutadanes
del municipi).
De les respostes a aquesta enquesta s’extreuen les següents dades:
•
•
•
•
•
•
•

Un 94% de les persones enquestades afirma que fa algun tipus de recollida
selectiva.
Un 45% indica que separa totes les fraccions.
Un 67% no sap on van els residus recollits.
Un 55% valora positivament el servei de recollida selectiva.
El 75% desconeix el cost de la gestió i tractament.
Un 89% ens diu que fa alguna acció de prevenció (utilització de bossa del pa,
cistell, etc.).
Un 60% estaria d’acord en la implantació d’un sistema de dipòsit i retorn
d’envasos.

Entre les accions que s’han dut a terme també cal remarcar l’enviament de 83.000
cartes amb el programa d’activitats de la campanya a tots els habitatges del
municipi, el repartiment de 5.000 cartells a entitats, escoles, comerços i equipament,
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i la distribució de 9.100 materials diversos (cubells de matèria orgànica, bosses per
separar tres fraccions, bosses reutilitzables, imans de nevera, embuts per a la
recollida d’oli, etc.). En les diferents activitats (tallers, visites, el concurs de fotografia
“I tu, com recicles a casa?”, el concurs de cuina contra el malbaratament alimentari
“La lluita per l’aprofitament”, la “Trobada pel reciclatge i la reutilizació. Gaudim,
eduquem i reflexionem”, la trobada de compostaires, i les aportacions a les
deixalleries municipals), han participat unes 3.500 persones.
Finalment, també cal destacar que, durant el mes de gener, es va incrementar en un
16% el nombre de persones usuàries de les deixalleries gràcies a l’acció: “Aportar a
la deixalleria té recompensa”.
Els objectius de la campanya “Reciclar bé, té recompensa”, que ha comptat amb un
pressupost de 60.000 euros, han estat els següents:
•
•
•

Millorar la quantitat de recollida selectiva de les diferents fraccions, amb una
major participació i compromís de la ciutadania.
Millorar la qualitat de la recollida selectiva de les diferents fraccions i reduir els
impropis.
Continuar millorant les accions de prevenció pel que fa a la reducció de la
generació.

Dades bàsiques de recollida de residus durant el 2014
Pel que fa a les dades bàsiques de recollida de residus corresponents a l’any 2014,
aquestes són similars a les que trobem al conjunt dels municipis de la comarca, i
reflecteixen la necessitat de reforçar les accions d’informació i sensibilització, així
com la combinació de mesures i accions envers tots els àmbits ciutadans.

Fracció

Any 2013
Tones

Any 2014
Tones

Variació en
tant per cent

Vidre

3.172

3.133

-1’19%

Paper

4.534

4.415

-2’64%

Envasos

3.981

3.878

-3’03%

Fracció orgànica

6.675

6.610

-0’94%
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Resta

47.325

48.677

2’77%

Oli de cuina

13

14

7,15%

Roba

321

444

19%

Piles

5,1

5,2

1,9%

Mobles

2.389

2.763

7’15%

Deixalleries

2.755

2.291

-16,84%

745

761

2,10%

71.956

72.991

1,47%

24.631
(34,23%)

24.314
(33,31%)

-1,28%
(-0,92%)

Kg/hab/dia

0,91

0´92

0’01%

Habitants

215.055

215.706

0,30”

Usuaris Deixalleries

44.853

48.677

7,85%

Poda
Total
Total Recollida Selectiva

D’aquestes dades s’extreu que la recollida selectiva ha baixat d’un 1,28% i s’ha
situat a l’entorn del 33,31%. La recollida d’oli i roba han augmentat respectivament
d’un 7% i d’un 19%. També ha augmentat la recollida de mobles i estris vells d’un
7,15%. En l’apartat de reducció de residus, la dada registra un lleuger augment del
0,01% fins situar-se en 0,92 kg/hab/dia. Cal destacar que el nombre d’usuaris al
Servei de Deixalleries ha augmentat d’un 7,85%, mentre que la quantitat de tones
aportades ha registrat un descens del 16,84%. Per últim, remarcar un increment de
l’aportació al contenidor resta del 2,77%.
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