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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? 



Participació ciutadana – Pla Local de Residus 2017-2022 

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? 

- Fer una campanya amb frases que promoguin el repensar 

alhora de comprar. D’aquesta manera només es comprarà el 

que sigui necessari.  

 

- Comprar amb menys envasos (bosses de plàstic). 

 

- En festes, identificar cada got de plàstic amb el nom de la 

persona: així no se’n gastaran més dels necessaris, cadascú 

tindrà el seu i se’l podrà endur. 

 

- Disminuir el consum de piles, per exemple, mitjançant la 

promoció de l’ús de piles recarregables (ex. que 

l’Ajuntament regali carregadors).  

- Explicar millor quin residu va a cada contenidor, mitjançant: 

• Adhesius als contenidors (que indiquin quins 

residus van al contenidor). 

• Anuncis a la televisió, preparats en funció del públic 

objectiu: adults (ex. a noticiaris) i infants (ex. a 

l’InfoK). 

• Missatges que expliquin com acabaria el món si es 

continua reciclant malament (campanyes fictícies a 

mitjans de comunicació). 

• Gravació i difusió d’un documental referent als 

residus i a com recollir-los selectivament (en comptes 

de fer anuncis). 

 

- Papereres per fer la recollida selectiva a casa. Aquestes, 

que siguin un regal de l’Ajuntament per tal d’incentivar la 

segregació de residus. 

 

- Recollida d’escombraries porta a porta. 

 

- Instal·lar més contenidors de recollida selectiva. 

 

- Policies que controlin les escombraries per tal de saber si 

es recicla bé. 



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 


