PLA DE MILLORA PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS AL MUNICIPI

www.reduirireciclar.mont-roig.cat

Benvolguts veïns i veïnes,
Des de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp us volem presentar la campanya “Reduir i reciclar, tot és
començar” a través de la qual us explicarem el nostre projecte per millorar la gestió dels residus al municipi.
El punt de partida és un índex de recollida selectiva local molt per sota dels objectius catalans i europeus.
Aquest fet provoca que el cost del tractament dels residus mal separats s’hagi doblat en els últims quatre anys,
augmentant en més de mig milió d’euros. Recordeu que la despesa per tractament s’imputa al cost total del
servei de recollida.
Per altra banda, som conscients que l’actual servei és deficient, està infradimensionat i no s’ajusta a les
particularitats del municipi. Quan es va concebre, Mont-roig del Camp tenia menys població i no es preveia el
servei a urbanitzacions que ara estan recepcionades.
A més, al llarg dels darrers anys s’ha produït un relaxament del reciclatge per part de veïns i veïnes i dels sectors
econòmics locals, i han proliferat actituds incíviques i abocaments incontrolats.
Tot plegat, ens indica que la solució no pot anar en una única direcció. Totes les parts som corresponsables
en la correcta gestió dels residus que generem com a municipi. La vostra implicació i complicitat en aquesta
nova etapa és totalment necessària i per això us demanem un esforç. També us demanem paciència, ja que els
canvis es faran de manera progressiva.
Us facilitarem tota la informació perquè pugueu separar correctament els residus; farem proves pilot per
testejar les millors alternatives de gestió de la brossa; canviarem la forma de recollir la poda o els voluminosos;
i invertirem en la millora tecnològica del servei.
Estem convençuts que amb la nostra determinació i el vostre compromís aconseguirem tirar endavant aquest
gran repte que tenim entre mans. Comencem?
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Regidora de Residus i Neteja Viària

Quina és la situació
actual?

Què farem per millorar
la gestió dels residus?

La recollida selectiva al municipi es troba
al 27%, molt per sota de l’objectiu
del 60% a Catalunya pel 2020

El cost del tractament de residus
ha augmentat de 576.000€ a 1.095.000
els darrers 4 anys

Fomentar la reducció i la reutilització dels residus
i millorar la recollida selectiva mitjançant accions
de sensibilització, l’autocompostatge o proves pilot
de recollida porta a porta.

Com ho aconseguirem?
Amb la corresponsabilitat del consistori i dels veïns
i veïnes, centres educatius, establiments comercials
i empreses, treballadors/es municipals, càmpings i
habitatges d’ús turístic.

€

El nostre compromís:
Millorar i innovar

el sistema de recollida de residus, adaptant-lo
a la singularitat del municipi

Els abocaments incontrolats,
especialment de poda i voluminosos,
tenen un cost econòmic molt alt

Aplicar

mesures contra l’incivisme, per exemple vers
els abocaments incontrolats

Facilitar

que els professionals de jardineria i construcció
gestionin correctament els seus residus

Actualment el servei està
infradimensionat i no es troba adaptat
al context actual

Augmentar

la informació a la ciutadania i la transparència
del servei

¿Quieres esta información en castellano? Encuéntrala en la web www.reduirireciclar.mont-roig.cat/es
En el manipulat i repartiment d’aquest fulletó s’han utilitzat desinfectants amb activitat virucida autoritzats
i registrats pel Ministeri de Sanitat.

PER ON PODEM
COMENÇAR?
Redueix
l’ús de bosses
de plàstic
i envasos
d’un sol ús

Evita
el malbaratament
alimentari

Pots anar a comprar amb bossa de roba,
cistell, carretó o carmanyola. Compra
productes a granel o sense envasos
innecessaris.

Planifica la compra d’aliments
i conserva’ls adequadament, aprofita
i cuina amb el menjar sobrant, fixa’t en
les dates de caducitat o acaba un producte
abans de començar-ne un altre.

El millor residu?
El que no es genera!

Al restaurant,demana
el que no t’acabis per
emportar!

Repara

Reutilitza

Evita llençar objectes
que encara poden ser útils.

Pots intercanviar objectes
que ja no utilitzes (roba,
joguines, llibres, eines, etc.)
però que estan en bon estat, poden
tenir una nova vida en una altra casa.

Prioritza la reparació o transformació
de roba, mobles o electrodomèstics
per evitar llençar-los i així produir menys
residus i estalviar recursos i diners.

El que per uns és
un residu per altres
pot ser un tresor!

Allarguem la vida
dels productes!

Quins són els nostres
objectius?
REDUIR

RECICLAR

Prevenir i reduir

Augmentar
la quantitat de les
fraccions

		

la generació de residus.

que es recullen selectivament,

Utilitzar
de manera més eficient
i racional els recursos,

especialment de la fracció́ orgànica
(que representa gairebé́ el 40%
del total de residus municipals
que es generen).

disminuint el consum de matèries primeres.

Millorar la qualitat
de les fraccions

Fomentar uns hàbits
de compra i consum més
responsables i saludables,

recollides mitjançant la reducció

dels impropis (residus mal separats,
és a dir, en el contenidor que no toca).

substituint la cultura de comprar, usar i llençar
per la cultura d’allargar la vida útil dels materials.

Disminuir la quantitat
de fracció resta

recollida i, per tant, el cost de tractament.

SI NO PODEM
EVITAR EL RESIDU...

LLENCEM-LO AL SEU LLOC!

Fracció
orgànica

Fracció
paper i cartró

Fracció
envasos

Restes de menjar,
restes vegetals
de petites dimensions
(fulles, males herbes),
gots o bosses
compostables, paper
de cuina brut, taps de
suro, serradures, etc.

Caixes i envasos
de cartró, bosses
i envasos de paper,
diaris i revistes,
llibretes, folis i sobres,
paper de regal
i d’embalatge, etc.

Llaunes, brics,
ampolles, pots i taps
de plàstic, paper
d’alumini i plàstic film,
bosses i envasos
de plàstic,
etc.

Fracció
resta

Fracció
vidre

Recollida de mobles

Bolquers, compreses,
bastonets per
les orelles, tovalloletes
humides, residus
de la neteja domèstica
(pols d’escombrar, bosses
d’aspiradora), etc.

Ampolles, pots i envasos
de vidre sense tapa.
Recorda que el vidre pla
procedent de miralls,
gots, plats, ceràmica o
les bombetes s’han
de portar a la deixalleria.

i voluminosos

Pots portar-los a la deixalleria o
sol·licitar la recollida gratuïta
de mobles i voluminosos
al telèfon 607 159 243.

Deixalleria

Mont-roig:
Camí dels Comellarets
(T-323, al punt quilomètric 1,7)

Miami Platja:
Av. de Veracruz

(a la part posterir del cementiri)

