PROJ
JEC
CTE PIL
LOT
T DE
E
C
CON
NTEN
NID
DOR
RS
TA
ANC
CAT
TS A
AMB
B
C
CON
NTRO
OL D’A
ACC
CÉS
Un p
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d
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aments de
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En aquest document, trobaràs resposta a totes aquestes preguntes:


En què consisteix el projecte?



On es posa en funcionament?



Quan comença?



Si sóc veí/veïna, què he de fer?



Com funciona?



Què passa si a casa utilitzem bolquers?



I si sóc establiment comercial?



On podré adreçar-me si tinc qualsevol problema?



Què he de fer si tinc residus voluminosos?



Què es vol aconseguir amb el nou sistema?



Quina és la nostra situació actual?



Què passarà si no fem res per augmentar la recollida selectiva?



Telèfon d’incidències i consultes

EN QUÈ CONSISTEIX?
El sistema d’identificació de l’usuari i contenidors amb control d’accés és un
sistema de recollida de residus que consisteix en limitar l’accés a determinats
contenidors i identificar els usuaris per afavorir que es faci un ús correcte dels de
recollida selectiva i, així, promoure un canvi d’hàbits entre la ciutadania per
augmentar l’índex de reciclatge.
Amb el nou sistema de recollida, s’instal·laran contenidors de resta i orgànica
amb control d’accés. En el cas de la resta (l’única fracció que no és aprofitable i
que ha d’anar a l’abocador), els contenidors només es podran utilitzar un dia
concret a la setmana, a excepció de les famílies que generin bolquers, que hi
podran tenir accés cada dia, prèvia sol·licitud.
Els contenidors d’orgànica també tindran control d’accés però podran ser utilitzats
cada dia. I els contenidors d’envasos, paper i vidre seran d’accés lliure, com fins ara.
Es reorganitzaran les àrees de contenidors de manera que en cada punt de
recollida sempre hi haurà les 5 fraccions disponibles: orgànica, resta, envasos,
paper i vidre.

ON ES POSA EN FUNCIONAMENT?


Balsareny (inicialment barris de Cal Nosa i Cal Rata i, a partir del juny de
2019, la resta de municipi)



Tot el municipi de Rajadell



Barris de La Rosaleda i Torroella de Baix, de Sant Fruitós de Bages

QUAN COMENÇA?
Després d’una intensa campanya d’informació als veïns, la primera fase es va iniciar
el 30 de novembre de 2018. La segona fase, a la resta del nucli de Balsareny, el 29
de juny de 2019.
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COM FUNCIONA?


Envasos, vidre i paper, ho podreu portar als contenidors habituals i sempre
que vulgueu (continuaran oberts com fins ara).



La fracció orgànica (restes de menjar i petites restes vegetals que separeu a
casa) la podreu portar sempre que vulgueu als contenidors d’orgànica, però
haureu d’obrir-los amb la targeta que se us haurà entregat. Quan se us hagin
acabat les bosses compostables que us donarem a l’entrega de material,
podreu aconseguir-ne de noves, i de forma totalment gratuïta:
o

A Balsareny hi haurà una màquina dispensadora 24 h a l’entrada de
l’Ajuntament.

o

A Rajadell podreu demanar-ne a l’Ajuntament (de dilluns a divendres, de
9 a 14 h)

o

A Sant Fruitós, podreu demanar-ne a l’Ajuntament (de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i els dijous també de 17 a 19 h)

o

També podreu aconseguir bosses a les deixalleries de Sant Fruitós de
Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Navàs.

Perquè se us entreguin les bosses compostables, haureu de portar la vostra targeta
identificativa.


La fracció resta (aquells pocs residus que no es poden reciclar, com restes de
pols d’escombrar, bolígrafs, burilles, cabells, excrements d’animals, compreses
i tampons…) s’ha de dipositar als contenidors de rebuig, obrint-los amb la
targeta. Aquests contenidors només seran accessibles els següents dies:
o

Rajadell: diumenges de 0 a 24 h i dilluns de 0 a 12 h

o

Balsareny: diumenges de 0 a 24 h

o

Rosaleda i Torroella de Baix: diumenges de 0 a 24 h

QUÈ PASSA SI A CASA
UTILITZEM BOLQUERS?
Si a la família hi ha nadons o gent gran que utilitzi bolquers, fes-ho saber quan
recullis el teu kit a la reunió informativa, i se us entregarà una targeta que us donarà
dret a obrir el contenidor de resta cada dia de la setmana, després d’haver signat el
document corresponent. La durada d’aquest permís és de 2 anys i, a partir d’aquest
període, caldrà renovar-lo.

I SI SÓC ESTABLIMENT COMERCIAL?
Els establiments comercials rebran la visita personalitzada dels informadors de
campanya per avaluar la seva situació, característiques i necessitats. Se’ls
entregaran contenidors o bujols perquè puguin fer la recollida selectiva i
s’acordarà, en cada cas concret, si se’ls passarà a recollir porta a porta o si hauran
d’utilitzar els contenidors amb targeta de la via pública.
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QUALSEVOL PROBLEMA?
Durant els primers mesos és probable que et trobis informadors ambientals als
carrers i places del teu municipi. Però, si tens qualsevol dubte, consulta, problema
o comentari, podràs adreçar-te sempre al telèfon informatiu 605332840, trucant o
enviant un whatsapp, i ens posarem en contacte amb tu ràpidament.
A més, hem establert uns punts i horaris d’informació des del dia 29 de novembre
fins a l’1 de març de 2019:


Ajuntament de Rajadell: dimecres, de 12 a 14 i de 17 a 19 h.



Ajuntament de Balsareny: dijous, de 12 a 14 i de 17 a 19 h.



Local AV La Rosaleda: dimarts, de 17 a 19 h.



Local AV Torrella de Baix: dimarts, de 12 a 14 h.

QUÈ HE DE FER SI TINC
RESIDUS VOLUMINOSOS?
La gestió de la recollida de voluminosos (mobles, matalassos, etc) es gestionarà a
través del telèfon centralitzat 605 332 840, al qual haureu de trucar per concertar
el servei de recollida de voluminosos. Cada família podrà aportar un màxim de 4
objectes en cada recollida de voluminosos concertada telefònicament.

QUÈ ES VOL ACONSEGUIR?
Aquest sistema vol promoure que les famílies que encara no separen els residus a
casa millorin els seus hàbits de reciclatge. Utilitzaran molt menys el contenidor de
resta i, en canvi, es potenciarà la separació de residus a casa i la recollida selectiva
de les fraccions que es poden valoritzar: orgànica (que es converteix en compost), i
envasos, paper i vidre, que es poden reconvertir en nous productes.
En alguns territoris del País Basc ja està implantat aquest sistema i ha permès
duplicar la recollida d’envasos, paper i vidre, multiplicar per 3 o per 4 la recollida
d’orgànica, i reduir a la meitat la recollida de fracció resta.
Altres països europeus estan utilitzant aquest sistema:
o

Liubliana (Eslovènia)- 60% de recollida selectiva

o

Concesio i Cossato (nord d’Itàlia)- 74% de recollida selectiva

o

Seül (Corea del Sud)- 68% de recollida selectiva

QUINA ÉS
ACTUAL?

LA

NOSTRA

SITUACIÓ

Els municipis consorciats (Bages i alguns municipis del Moianès) estan estancats
per sota del 40% de recollida selectiva; és a dir, només aporten el 39% dels seus
residus als contenidors d’orgànica, envasos, paper i vidre, i a les deixalleries. La
resta va a parar al dipòsit controlat de residus de Bufalvent (abocador), on els
residus són tractats i enterrats, però finalitzen la seva vida útil, amb l’enorme i
innecessària despesa ambiental i econòmica que això comporta.
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Que no complirem
m la normaativa, que preveu
p
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mínim, el
e 60% delss residus tottals.
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