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COM HAURIA DE SER, I COM  ÉS, LA RECOLLIDA SELECTIVA A RUBÍ 

El 40% del que es llença al contenidor de la resta podria 

ésser fàcilment reciclat 

FORM + P/C + VID + ELL = 59% FORM + P/C + VID + ELL = 19% 
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Com hem seleccionat aquests residus durant l’any 2015?  

Matèria orgànica 

Vidre 

Paper i cartró 

Envasos 

Volum. 

Fracció vegetal 

Tèxtil 

Altres residus deixall. 

Total fracció resta 

32% 

9% 

8% 10% 

4% 

7% 

6% 

24% 

Quins residus llençem?   

Matèria orgànica 

P/C 

Vidre 

Envasos 

Volum. 

Fracció Vegetal 

Tèxtil 

Altres 
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QUINS RESIDUS REALMENT APROFITEM? 

En colors el que podríem 

reciclar. 

Si recicléssim els residus 

correctament només un 

24% dels residus es 

llençaria a la resta.  

 

 

En color gris fosc el que 

hem reciclat durant l’any 

2015.  

L’any passat el 72% dels 

residus es van llençar al 

contenidor de la resta.  
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EVOLUCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

Cal augmentar un 

32% la Recollida 

Selectiva per arribar a 

l’objectiu català per 

l’any 2020. 

Rubí està a la cua del 

reciclatge a la comarca 

amb un 28% de recollida 

selectiva. 

 

Matadepera és la població 

que més selecciona amb 

més del 90% de residus 

triats. 

 
 



Com podem assolir 

l’objectiu 2020? 
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Objectiu de la sessió 

 
El principal objectiu de la sessió de participació és aportar 

accions concretes a desenvolupar en l’horitzó 2017-2022 per 

tal d’acomplir els objectius previstos a nivell de Catalunya. 

Metodologia i cronograma 

 
1. Debat en grups i elaboració de propostes entorn dues 

temàtiques diferents a analitzar (30’)  
 

2. Posada en comú, debat i conclusions (15’) 
 

 



Evitar generar tants residus? 

Millorar la recollida selectiva? 
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QUINES PROPOSTES TENIU PER... 



Aportacions recollides 

durant la sessió  
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Evitar generar tants residus? Millorar la recollida selectiva? 

- Reduir cada vegada més l’ús del paper (per exemple, editar 

menys tríptics, fulletons, etc.).  

 

- Sensibilitzar el sector de la restauració perquè redueixi el 

consum de paper, fent ús de materials reutilitzables (tovalles 

i tovallons de roba, no de paper). 

 

- Recuperar el sistema de devolució i retorn dels envasos de 

vidre (sifó de vidre, cervesa de vidre...).  

 

- Fomentar l’ús de materials reutilitzables, 

creant/incrementant impostos que gravin els productes d’un 

sol ús, penalitzant-los (ex. compreses, bolquers...) 

 

- Fer pagar les bosses de plàstic que es donen a les 

botigues, promovent l’ús del cabàs, la bossa de roba pel pa.. 

per així reduir el consum de bosses de plàstic.  

 

- Per a reduir els residus orgànics, potenciar l’ús de 

compostadors domèstics per a qui tingui pati a casa. Una 

idea és que l’Ajuntament regali compostadors i baixi les 

taxes de deixalles a qui l’utilitzi correctament.  

- Conscienciar als ciutadans per tal de revertir la situació 

actual de “manca de voluntat per reciclar correctament”. Per 

això, hi ha diverses propostes: 

 

• Explicar quins són els pros i els contres de fer una 

bona recollida selectiva (“quins beneficis té pel 

ciutadà de Rubí fer una bona recollida selectiva?”). 

• Fer una campanya de sensibilització porta a porta 

(com es fa en les campanyes electorals).  

• Tornar a donar bosses per fer la recollida selectiva a 

casa. 

• Fer difusió amb anuncis, cartells, etc. 

 

- Beneficiar a les persones que fan una bona selecció dels 

residus i “multar” a qui ho fa malament (idea: fer ús dels 

agents cívics com a mecanisme de control). 

 

- Recordar els horaris i les funcions de les deixalleries mòbils 

per promoure’n l’ús.  



I a partir d’ara què? 
 

Curt termini 
Retorn de la sessió 

Noves sessions de participació propositives 

Enquesta de participació 

 

De cara a 2017 
Enquesta 

Sessions de retorn 

 

• Per a més informació:  
 https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/medi-ambient/residus_nou 
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MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA 
PARTICIPACIÓ 

 
 
www.lavola.com 
@Lavola1981 


