
 

 

 

 

 

 

 

 

El reciclatge a Cerdanyola del Vallès 

 Noms:    Sandra Hidalgo 

   Núria Mesa 

   Daniel Torreño 

Col·legi Montserrat 

93 691 29 01  

C/ Verge del Pilar, 113 

Cerdanyola del Vallès. 

 
 



El reciclatge a Cerdanyola del Vallès 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’home no només és un problema per a ell, sinó que també ho és per la biosfera en la 

que li ha tocat viure” 

 

Margalef 
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Resum 

 

El projecte de recerca: “El reciclatge a Cerdanyola del Vallès” és un treball realitzat 

durant el curs 2008-2009 amb la intenció de contestar a la hipòtesi sobre si el joves 

estan més conscienciats que la gent gran en el reciclatge. 

Per tal de demostrar aquesta hipòtesi hem investigat sobre el procés que segueixen 

els diferents tipus de residus i les diferents estratègies que s'han de seguir per reciclar. 

El nostre treball està basat en el reciclatge de la nostra ciutat: Cerdanyola del Vallès. 

Per poder contestar a la nostra hipòtesi de la forma més estricta hem seguit diferents 

punts. Després de buscar informació sobre l'evolució del reciclatge a Cerdanyola vam 

elaborar un model d'enquesta per saber els diferents hàbits de reciclatge i els vam 

comparar segons les diferents franges d'edat. Aquestes enquestes també ens van 

proporcionar informació sobre els problemes que tenen els ciutadans amb el servei de 

reciclatge a Cerdanyola. 

D'una altra banda vam visitar la deixalleria de la nostra ciutat i vam realitzar una 

entrevista a l'encarregat d'aquesta. Per últim, cal destacar tota la informació que ens 

va proporcionar l'alcalde de Cerdanyola sobre la política mediambiental que té el 

govern local. 

Amb tota aquesta informació hem pogut contrastar la nostra hipòtesi i comprovar que a 

la nostra ciutat és certa. A més dels objectius concrets del treball hem pogut aprendre i 

comprovar la dificultat que suposa fer un bon treball en grup. 
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Summary 

The project of our research is about "The recycling in Cerdanyola del Vallès" it has 

been carried out during the course 2008-2009 with the intention of answering the 

hypothesis f youngsters are more aware of recycling than older people. 

 

In order to prove this hypothesis we have investigated about the different types of 

waste and the different strategies that have to be followed for recycling. Our work is 

based on the recycling dare in our city: Cerdanyola del Vallès. 

 

To prove our hypothesis in the strictest way we have followed different steps. After 

loocking for information about the evolution of the recycling in Cerdanyola, we 

elaborated a model of survey to know the different habits of recycling that the habitants 

of Cerdanyola have and we compared them according to the different ages. These 

surveys also provided us with information about the problems that the citizens have 

with the recycling service in Cerdanyola. 

 

We also visited the rubish dumb of our city and we mode an interview to the person in 

charge it. Finally it is necessary to highlight all the information that was provided us the 

mayor of Cerdanyola about the environmental policy|politics that the local government 

has. 

 

With all this information we have been able to contrast our hypothesis and to check out 

that in our city is true. Besides the specific goals of our project we have been able to 

learn and to check out the difficulty that a good teamwork implies. 
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1. Introducció 

 

El nostre tema pel projecte de recerca és el reciclatge a Cerdanyola. 

Hem escollit aquest tema per diversos motius: 

El motiu principal és perquè ens agrada, és un tema per el qual sentim curiositat i molt 

d’interès. 

 A tots tres sempre ens ha agradat molt tot el relacionat amb la natura i sobretot el 

poder fer coses per intentar millorar-la. Amb aquest treball pretenem intentar esbrinar 

maneres per ajudar a millorar el medi ambient o almenys a conservar-lo com està i no 

fer que vagi a pitjor. 

Volem aprendre més coses i investigar a fons els problemes mediambientals que ens 

envolten dels quals en hem sentit a parlar moltíssimes vegades però  mai ens hem 

parat a conèixe’ls a fons.  

Quantes vegades hem sentit  parlar de la sostenibilitat o de problemes com 

l’escalfament global, el forat de la capa d’ozó, la desforestació, els problemes de 

residus urbans, l’efecte hivernacle ...?  

Almenys nosaltres n’hem sentit  parlar milions de vegades però mai ens hi hem 

capficat molt, potser hi pensem, sabem que existeixen, que són problemes greus i que 

sobretot sabem que afecten  si no ara, en un futur, a la nostra qualitat de vida. 

 Però tot i  això ni nosaltres ni la majoria de la gent fa res per evitar-los. No vol dir que  

no hi hagi gent que si ho faci ja que existeixen bastants organitzacions que fan el 

possible per millorar el medi ambient i s’encarreguen de conscienciar a la gent sobre 

aquests problemes. 

Hem escollit aquest tema també perquè és un tema actual i que està present en el dia 

a dia de totes les persones de la nostra ciutat (Cerdanyola), ja que tots estem 

involucrats en les tasques de reciclar. 

Amb el nostre treball sobre el reciclatge, el que volem saber és si la gent de 

Cerdanyola sap la importància de reciclar, i si estan conscienciats del que pot passar 

si no ho fem. 
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2. Objectius 

 

Nosaltres, ens hem basat en la següent hipòtesi: els joves estan més conscienciats 

que la gent gran sobre els temes de reciclatge. Per demostrar-la farem enquestes a 

gent de totes les edats per saber la gent de quines edats recicla més a casa, a la 

feina... 

També farem una visita a la deixalleria per saber com funciona el procés del reciclatge 

i com seleccionen els materials, ja que hi ha gent que encara creu i diu que recicla 

però que desprès tot ho llencen junt. 

Finalment inclourem al nostre treball entrevistes al personal de la deixalleria i a 

l’alcalde de Cerdanyola. 

Finalment, com han pogut veure, el nostre projecte de recerca ha estat imprès utilitzant 

folis reciclats.  

Nosaltres hem trobat oportú utilitzar aquest tipus de folis, ja que si nosaltres fem un 

treball de reciclatge i ensenyem com reutilitzar materials i els animem a fer-ho, som els 

primers que hem de donar exemple. 
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3. El reciclatge 

 

3.1. El reciclatge fa 10 anys  

Segons la informació que ens han donat fa 10 anys a Cerdanyola no es reciclava, no 

existien els 5 contenidors que ara s’utilitzen. 

Això significa que abans tot  anava al contenidor de barreja i que durant 10 anys hem 

fet un gran canvi. Ara la majoria de gent col·labora en la recollida selectiva  i està molt 

conscienciada de que és una cosa que s’ha de fer ja que ajuda molt al medi ambient. 

La idea del reciclatge és una idea innovadora que es va dur a terme  fa menys temps. 
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3.2. El reciclatge actual 

 

3.2.1. Definició de reciclatge 

El reciclatge és la recuperació i el reprocessament de parts o elements d'un article, 

tecnologia, o aparell que en arribar al final de la seva vida útil pot ser reutilitzat. Les 

fases bàsiques del reciclatge són la recol·lecció dels residus, el seu procés o la 

fabricació a altres productes, els quals podran ser reciclats ells mateixos. Materials que 

acostumen a ser reciclats són el ferro, l'alumini, les ampolles de vidre, el paper, la 

fusta i el plàstic. 

El reciclatge implica el processament de materials utilitzats per a que puguin ser 
productes nous per evitar malbaratament de materials potencialment útils, per reduir el 
consum de primera matèria fresca, per reduir ús d'energia, per reduir contaminació 
atmosfèrica (de la incineració) i contaminació de l'aigua (de l'abocament) reduint la 
necessitat de disposició del rebuig "convencional", i per abaixar emissions de gas 
hivernacle en comparació amb la producció. El reciclatge és un component clau de 
gestió de residus moderna i és el tercer component de la jerarquia del reciclatge: 
"Reduir, Reutilitzar, Reciclar",és a dir, les tres R. 

La recollida selectiva: 

Des de l’any 1987 a Cerdanyola es fa recollida selectiva de vidre, i des del 1993 es 

recull també el paper cartró, piles i fàrmacs, a la Deixalleria de Cerdanyola i la de la 

UAB es recullen a més els residus domèstics especials (pintures,olis, dissolvents, 

bateries, fluorescents, etc.), essent els industrials responsabilitats de l’empresa 

productora (que ha d’assegurar-se que aquests són correctament tractats per 

empreses autoritzades per la junta de residus). 

A Cerdanyola disposem de quatre contenidors per dur a terme la recollida selectiva: 

paper i cartró, vidre, envasos i matèria orgànica. Els ciutadans llencen els seus 

residus, ja classificats en origen, als diferents contenidors. El camió de les 

escombraries s’encarrega de portar les diferents deixalles al seu gestor corresponent, 

on es classifiquen segons si es poden tornar a utilitzar o no.  
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3.2.2. Algunes raons per reciclar 

- El cost de recollida i tractament d'una tona de brossa és entre 30€ i 36€ (a 
Espanya).  

- A Espanya es llencen a l'any més de 300.000 tones de metalls. Això implica 
una pèrdua important de material.  

- Si es recicla el vidre, s'estalvia un 44% d'energia i per cada tona reciclada 
s'estalvien 1,2 tones de matèries primes.  

- Recuperar dues tones de plàstic equival a estalviar una tona de petroli.  

- Per cada tona d'alumini llençat a les deixalleries se n'extreu 4 tones de 
bauxita (que és el mineral del que s'obté). Durant la fabricació es produeix dos 
tones de residus molt contaminants i difícils d'eliminar.  

- Al reciclar una tona de paper salvem 17 arbres. 
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3.2.3. El reciclatge de paper. 

La fabricació de paper és la indústria que més afecta negativament al medi 
ambient. 
 
 
La contaminació atmosfèrica és equivalent a la produïda per una població de 10 
milions d’habitants. 

És molt contaminant i esgota els recursos naturals limitats, com els boscos. Una de les 
fases més contaminants és el blanqueig de paper ja que s’empren compostos clorats. 
Aquests formen els organoclorats que són molt greus per els humans i per la vida en 
general, i que produeixen greus malalties. Si per blanquejar el paper s’utilitza l’oxigen i 
el peròxid d’hidrogen es respecta l'entorn. 
 
Moltes d’aquestes aigües contaminades van als rius i al mar. El senzill fet de reciclar 
és ajudar a mantenir la vegetació, regular les pluges, impedir l’erosió del sòls i en 
definitiva mantenir els ecosistemes en equilibri. 

 

Contenidor de paper. 

Recomanacions: 

- Reduir el consum de paper. 
- Reutilitzar el paper per les dues cares. 
- Utilitzar productes fabricats en paper reciclat. 
- Separar el paper i cartó usat. 
- Saber utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva.  
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3.2.4 El reciclatge de vidre. 

La fabricació de vidre té els següents punts negatius: 

- Les matèries primeres són limitades i pràcticament ja estan 
esgotades.  

- Cost energètic elevat.  
- S’utilitza una gran quantitat d’aigua.  
- Utilització d’àcids.  
- Contaminació atmosfèrica. 

Per a evitar o reduir, que es produeixen aquests efectes negatius sobre el medi 

ambient és necessari reciclar el vidre. 

 

A l’hora de separar el vidre que hem de dur en el contenidor que li pertany, és 

necessari treure-li el tap de metall o plàstic, perquè les impureses creen problemes en 

el forn, per tant, només hi posarem vidre. 

 

 

 

Contenidor de vidre. 

 

Recomanacions: 

- Consumir productes amb envasos de vidre reutilitzables. 

- Emprar els pots de vidre per guardar-hi conserves.  

- Utilitzar les botelles i pots de vidre dels fems. 

- Utilitzar correctament els contenidors específics.  

Seguin aquests consells, col·laborem en la separació dels residus i contribuïm a la 

conservació de l’entorn i gaudirem d’un entorn més saludable. 
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3.2.5 El reciclatge de roba. 

La roba es un altre residu que es llença als contenidors de barreja, encara que 

s’hauria de reciclar, ja que pot ser utilitzada per altres persones. 

 

 

Contenidor de roba 

Recomanacions: 

- Reutilitzar la roba. 

- Aprofitar els teixits per fer pedaços, per fer net els vidres, fins i tot 

per fer noves peces de roba. 

- Donar la roba a persones més necessitades o al Tercer Món. 
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3.2.6. El reciclatge de piles. 

La majoria de piles que s'utilitzen tenen alts continguts de mercuri, que 

contamina l’aigua potable, l’aigua del mar, els sòls i l’atmosfera. 

 

Per això cal dipositar-les en contenidors específics que podem trobar en els parcs 

verds i en als comerços. 

 

Les piles de botó s’utilitzen en els rellotges, en calculadores,en càmeres fotogràfiques, 

aparells mèdics. Aquestes piles no es poden llençar al rebuig, sinó que s’han de 

dipositar en contenidors especials que trobarem en els centres de recollida selectiva, 

en els comerços on es compren les piles i/o farmàcies. 

 

Les piles alcalines i les piles recarregables que s’utilitzen en aparells que consumeixen 

molta d’energia tampoc es poden llençar al rebuig, encara que són menys 

contaminants que les piles de botó, cal llençar-les en contenidors específics. 

 

Les piles ecològiques i salines són les úniques que es poden llençar als contenidors de 

rebuig.  

 

Algunes patologies associades al mercuri son els següents: 

 

- Inflamació de les vies respiratòries. 

- Alteracions gastrointestinals (nàusees, vòmits, dolor abdominal. 

- A la pell (picor, eritemes, dermatitis exfoliativa). 

- Afeccions al sistema nerviós central. 

- Infertilitat i avortament. 

 

Piles. 
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Recomanacions: 

- És preferible connectar els aparells a la xarxa elèctrica. 

- Utilitzar piles salines en els aparells de baix consum. 

- Treure les piles dels aparells abans de llançar-los als contenidors. 

- Utilitzar preferentment les piles ecològiques. 

- Dipositar les piles en contenidors específics. 

 

 

Contenidors de piles. 
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        3.2.7. El reciclatge de llaunes. 

Els principals problemes ambientals de la fabricació d’alumini són els següents: 

 

              -  A la mineria es produeixen fangs contaminants. 

              -  Formen emissions de Fluor, Clorurs de sodi, Alumini i magnesi. 

 

              - Té un consum elevat d’energia (fuel-oil). 

 

 

Contenidor de llaunes. 

 

Recomanacions: 

-  Seria preferible reduir aquests envasos i al seu lloc utilitzar 

envasos retornables. 

-  En cas d’utilitzar-los, separar les llaunes metàl·liques dels 

contenidors. 

-  Utilitzar correctament el contenidors específics. 
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3.2.8. El reciclatge d’oli. 

Els olis són un altre residu que també implica problemes mediambientals, tant 
els de cuines com el de motors.  

Hi ha empreses que recullen l’oli de manera gratuïta dels establiments d’hosteleria i 
restauració. Per tant es facilita el reciclatge d’olis. 

 

 

Contenidor d’oli. 

 

Els principals problemes dels olis: 

- L’oli de motor pot contenir additius tòxics. 

- Els olis emprats ocasionen greus problemes a les estacions 

depuradores. 

- Generen problemes al medi ambient. 

 

Recomanacions: 

- No tirar l'oli a la pica ni al clavegueram. 

- Guardar-lo, i dipositar-lo al contenidor apropiat. 

- Si es canvia l’oli del cotxe, guardar-lo i dipositar-lo al contenidor 

específic. 
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4. El reciclatge al Campus Universitari (UAB). 

 

És un vector ambiental que requereix una actuació molt important en matèria 

ambiental al campus. En aquest sentit, la UAB va ser el primer dels centres 

universitaris de l’estat a iniciar, l’any 1990, la recollida de residus especials. més de 

quatre-cents laboratoris de que disposa. Pel que fa als residus asimilables a nivell 

municipal, l’any 1995, es va engegar el projecte Residu Mínim, a partir del qual es va 

crear un procés d’establiment i definició de circuits de recollida selectiva d’un ampli 

ventall de residus: rebuig,paper i cartró, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica, 

fluorescents,piles, tòners d’impressora i fotocopiadores, porexpan, olis vegetals i 

minerals, runa i poda. Paral·lelament, també es van dur a terme campanyes 

d’educació ambiental i accions dirigides a la reducció i valoració d’aquests residus. 

Dins del marc d’aquest projecte, es va construir a la zona del campus, l’any 1999, la 

deixalleria de Cerdanyola Campus, que dóna servei a la població de Cerdanyola a més 

de la comunitat universitària, i que té per objectius principals:  

- Millorar el circuits de recollida dels residus municipals i els residus 

especials en petites quantitats.  

- Potenciar actituds ambientals dins la comunitat universitària.  

- Potenciar la reutilització dels residus a partir del funcionament 

d’una borsa de material reutilitzable. 

Altres iniciatives interessants que cal destacar, aquest cop referents a la minimització 

dels residus d’envasos, són les que es van dur a terme l’any 1999, consistents en la 

introducció de criteris ambientals en les màquines de venda automàtica de begudes i 

la substitució dels envasos d’un sol ús als restaurants i bars de l’autònoma. 
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Recollida selectiva dels diferents residus al Campus (1995-2003) 

 

 
ANY 

Residus  
especial
s 

Paper i 
cartró 

Vidre Fluores
-cents  

Piles Tòners 
d’impresso-
res 

Olis 
vegetals 

Runes Dejeccions 
ramaderes 

1995 65267 30210 1740 - - - - - - 

1996 43950 41740 17600 -  - - - - 

1997 37020 152445 22000 560 1117 238 - 108 15455 

1998 54828 242558 34600 660 1132 353 2500 193 40566 

1999 52045 246451 29600 795 1256 1765 5070 652 40840 

2000 60446 225895 36600 700 650 2390 4075 120 46346 

2001 64125 229810 41800 1100 1105 1553 4215 105 44789 

2002 61017 235105 50400 - - 3667 5170 - - 

1003 61520 241162 48000 - - 4216 - - - 

* LLibre: El patrimoni socioambiental del Campus de l’Autònoma. 
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5. La deixalleria 

És una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquells residus municipals 
per els quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics 
al carrer. D'aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els 
ciutadans de la població poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus 
domèstics (tant els reciclables com els especials) que no han pogut dipositar 
selectivament,és a dir, en contenidors separats. 

La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà té la possibilitat de participar activament 
en la gestió de residus municipals i rebre informació sobre els detalls d'aquesta gestió. 
 
El servei de deixalleries és gratuït pels usuaris particulars que aportin els residus en 
turismes particulars amb una limitació màxima diària de 500 kg. 
 
La deixalleria és un espai tancat, dotat de personal, on s'instal·len una sèrie de 
contenidors per a facilitar la recollida separada dels diferents residus municipals que 
s'hi aporten i que no han pogut ser classificats en els contenidors del carrer. Aquests 
residus es lliuraran selectivament a centres de gestió per a la seva reutilització. 
 
La gestió dels residus comença ja a la mateixa deixalleria, on determinats residus 
(com roba, sabates, ampolles de cava o mobles i altres aparells voluminosos) que 
estan en bon estat són separats de cara a la seva reutilització i aprofitament per part 
de qui ho sol·liciti a través de l'Ajuntament o qualsevol altre organisme. 
 
A més, en les noves deixalleries (les anomenades deixalleries de tercera generació) es 
procedeix al desballestament dels voluminosos, sempre i quan això sigui tècnicament 
possible i la realització d'aquesta operació no afecti el correcte funcionament de la 
deixalleria. 

Així doncs, el servei de deixalleria és important perquè permet: 

- Aprofitar els residus que es pugui. 

- Disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors.  

- Evitar l'abocament incontrolat de residus a l'entorn de les nostres 
ciutats i dels nostres pobles. 

- Informar els ciutadans sobre la correcta gestió dels residus. 

 
 
En funció de la població servida per cada deixalleria, s'han establert tres instal·lacions 

tipus (A, B i C) pel cas de municipis amb obligatorietat d'establir aquest servei, que 

segons la Llei 6/1993 de residus són els de més de 5000 habitants, i s'ha proposat 

l'establiment d'un tipus de deixalleria (Bàsica) que donarà servei als municipis d'entre 

2000 i 5000 habitants. Totes elles hauran d'estar ubicades en les proximitats a d'altres 

pols d'atracció, com són zones de caire comercial, parcs, estacions de transports, etc., 

que serveixin de referència i facilitin l'accés i la utilització de la instal·lació. 



El reciclatge a Cerdanyola del Vallès 

 

 24 

  

   

        5.1.La deixalleria mòbil 

Actualment, disposem dels següents contenidors: Paper i cartró, vidre, envasos, 

matèria orgànica, piles, oli de cuina, oli de motor, medicaments i rebuig. El més 

habitual és trobar-se amb punts verds, que com a mínim tenen els contenidors groc 

(d’envasos), blau (de paper) i verd (de vidre). Els contenidors de matèria orgànica, la 

distribució dels contenidors i les campanyes d’informació al ciutadà. 

Els materials acceptats a la deixalleria mòbil van des de l'alumini i metalls 

recuperables, electrodomèstics, roba i sabates fins a residus especials com pintures, 

bateries, filtres d'oli, olis minerals i vegetals, piles, dissolvents químics o combustibles, 

aerosols, entre altres. 

La deixalleria mòbil realitza  itineraris pels diferents barris de Cerdanyola per facilitar a 

la gent que recicli.  

Horari de la deixalleria mòbil de Cerdanyola del Vallès: 

Dilluns  
 
De 11 a 13 hores, zona Sant Ramon, punt de recollida plaça de Sant Ramon. 
De 15 a 17 hores, zona Serragalliners, punt de recollida c/ de Galícia amb c/ de 
Serragalliners. 

Dimarts 
 
De 11 a 13 hores, zona Banús-Bonasort, punt de recollida c/ de Sant Antoni amb c/ 
dels Pirineus. 
De 15 a 17 hores, zona Bellaterra, punt de recollida Plaça del Pi. 

Dimecres 
 
De 11 a 13 hores, zona Canaletes, punt de recollida c/ de Costa amb c/ de Roure. 
De 13 a 17 hores, zona Monflorit, punt de recollida c/ de Sant Oleguer amb c/ de la 
Verge dels Dolors. 

Dijous 

De 11 a 13 hores, zona Carrer Nou, punt de recollida Av. de Catalunya. 
De 15 a 17 hores, zona Serraparera, punt de recollida Pl. Universal. 

Divendres 
 
De 10 a 12 hores, Mercat de les Fontetes. 
De 12 a 14 hores, Mercat de Serraparera. 
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6.La contaminació ambiental i els abocadors 

Abans de l’any 1998 els abocaments de residus eren un dels problemes 

mediambientals més importants dels nostre terme municipal, i alhora el més 

descontrolat. Ens trobàvem amb un terme municipal on s’havien fet habituals diversos 

punts d’abocament il·legal. Era necessari doncs, efectuar una acció contundent que 

portés a una certa normalització i restablís el respecte al medi, per la qual cosa es va 

optar per col·laborar estretament amb el Departament de Medi Ambient de 

l’Ajuntament i els serveis encarregats de la neteja al terme municipal, l’empresa 

CEPSA, intentant eliminar els llocs on s’havien posat aquests abocaments. 

Aquesta col·laboració, el control diari de les zones afectades, així com l’inici de les 

investigacions individualitzades adients per tal de determinar els responsables de cada 

nou abocament, portaren en anys posteriors, a una contundent davallada en la 

freqüència i quantitat d’aquests abocaments. 

Actualment, tot i que els abocadors són legals i controlats, no fan res de bé pel medi 

ambient ni el paisatge. Alguns grups polítics com per exemple PAS, en les darreres 

eleccions de 2008, tenia entre altres les seves propostes es trobava la d’eliminar els 

abocadors de Cerdanyola, actualment controlats per l’empresa CEPSA. 

 

            6.1- Quant triguen els diferents materials en desintegrar-se i desaparèixer? 

 

3 a 4 setmanes  

Les deixalles orgàniques, triguen només 4 setmanes en degradar-se, sempre que no 

es barregin amb deixalles inorgàniques o substàncies químiques.  

3 a 4 mesos 

 Els bitllets de cinema, esdeveniments i propaganda impresa, són els objectes que 

troben ràpidament el camí per a desaparèixer. 

1 any 

 El paper, compost bàsicament per cel·lulosa, no li dóna gaires problemes a la 

naturalesa per a desintegrar els seus components al sòl. Si es llença al terra i plou 

força li toca, no triga gaire en degradar-se. Tot i així l’ideal és reciclar-lo per a evitar 

que se segueixin talant arbres per a la seva fabricació.  
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1 a 2 anys 

 Sota els raigs del Sol, una burilla amb filtre pot demorar fins a dos anys a 

desaparèixer. Si cau en l'aigua, la desintegració és més ràpida, però més contaminant.  

5 anys 

 Un tros de xiclet mastegat durant aquest temps, per l’acció de l’oxigen es converteix 

en un material molt dur que s’esquerda fins a desaparèixer. El xiclet és una barreja de 

gomes de resines naturals, sintètiques, sucre, aromatitzants i colorants, que al 

degradar-se gairebé no deixa rastres.  

10 anys 

 La naturalesa triga 10 anys en transformar una llauna de refresc o de cervesa a l'estat 

d'òxid de ferro.  

30 anys  

Els envasos tetra-brik el 75 % de la seva estructura és de cel·lulosa, el 20 de polietilè 

pur de baixa densitat i el 5 per cent d'alumini. El que triga més en degradar-se és 

l'alumini. La cel·lulosa, si està a l'aire lliure, desapareix en poc més de 1 any.  

30 anys  

L'aliatge metàl·lic que forma les tapetes d'ampolles pot semblar candidata a una 

degradació ràpida perquè té poc espessor. Però no és així. Primer es rovellen i a poc a 

poc la seva part d'acer va perdent resistència fins a dispersar-se. 

100 anys 

 Tan el plàstic com el unicel no és un material biodegradable. Està present en gran 

part de l'embalatge d'articles electrònics. I així com es rep, en la majoria dels casos, es 

llença a les escombraries. El màxim que pot fer la naturalesa amb la seva estructura 

és dividir-la en molècules mínimes.  

Més de 100 anys 

 Els suros de plàstic estan fets de polipropilens, el mateix material que els envasos 

d'iogurt. Es pot reciclar més fàcil que les ampolles d'aigua mineral (que són de PVC, 

clorur de polivinil i les quals són de PET (tereftalat de polietilè).  

150 anys  

Les borses de plàstic, per causa del seu mínim espessor, poden transformar-se més 

ràpid que una ampolla d'aquest material. Les bossetes, en realitat, estan fetes de 

polietilè de baixa densitat. La naturalesa sol entaular una "batalla" dura contra aquest 

element. I en general, perd. 30 anys És un dels elements més polèmics dels residus 



El reciclatge a Cerdanyola del Vallès 

 

 27 

domiciliaris. A pesar que la majoria dels aerosols, han deixat d'incloure el CFC com 

part dels seus components (clorofluorocarbonis: danyen la capa d'ozó), la seva 

estructura metàl·lica ho fa resistent a la degradació natural. El primer pas és l'oxidació. 

200 anys 

 Els tennis estan composts per cuir, tela, goma i, en alguns casos, escumes 

sintètiques. Per això tenen diverses etapes de degradació. El primer que desapareix 

són les parts de tela o cuir. El seu interior no pot ser degradat: només es redueix. 

100 a 1000 anys  

Els disquets es troben formats per plàstic i metall en el seu exterior. El seu interior 

compte amb una prima pel·lícula magnètica. Tots aquests materials són difícils de 

degradar de manera natural.  

100 a 1000 anys  

Les ampolles de plàstic són les més rebels a l'hora de transformar-se. A l'aire lliure 

perden la seva tonicitat, es fragmenten i es dispersen. Enterrades, duren més. 

 1000 anys 

 Els gots de plàstic d’un sol ús contaminen menys que els de unicel. Però també 

triguen en transformar-se. El plàstic queda reduït a molècules sintètiques; invisibles 

però sempre presents. 

Més de 1000 anys  

Els seus components són molt contaminants i no es degraden. La majoria té mercuri, 

però unes altres també poden tenir zinc, crom, arsènic, plom o cadmi. Poden 

començar a separar-se després de 50 anys a l'aire lliure.  

4000 anys 

 L'ampolla de vidre, en qualsevol és un objecte molt resistent. Encara que és fràgil 

perquè amb una simple caiguda pot trencar-se, per als components naturals del sòl és 

difícil transformar-la. Formada per sorra i carbonats de sodi i de calci, és reciclable en 

un 100%.  

 

 

 

 

 

 

 



El reciclatge a Cerdanyola del Vallès 

 

 28 

 

 

7. L’ajuntament i el reciclatge 

 

     7.1. Entrevista a Antoni Morral, alcalde de Cerdanyola. 

Aquesta és l’entrevista que vam fer a l’alcalde per resoldre els ostres dubtes sobre 

alguns temes de reciclatge a Cerdanyola: 

 

- Quina política té el seu partit de cara al medi ambient? 
 

- El partit o l’Ajuntament? 
 

- El partit.  
 

- Del medi ambient en general? 
 

- Sí. 

 

- Em.. el partit. El medi ambient és molt. Perquè si parlem del medi ambient parlem 
del medi en general, de l’entorn .. de com vivim les persones en la màxima 
harmonia en el nostre entorn natural, que a vegades la civilització humana doncs.. 
s’ha allunyat molt de la lògica de la natura.., ens pensem que la podem dominar, 
pensem que podem estar per sobre les lleis de la natura. Després ens donem 
compte de que això no és cert en molts aspectes, en la gestió de l’aigua per 
exemple, en la gestió de la contaminació, perquè tots contaminem, en la gestió del 
moviment.. si et poses a mirar el medi ambient és tot, per tant, a veure, el que 
nosaltres intentem és col·locar les polítiques ambientals d’una forma molt 
transversal, és a dir, que tot allò que la persona, la comunitat necessita per viure 
doncs tingui el valor ambiental, el valor.. nosaltres en diem, bé diguem-ne les 
polítiques ambientals integrades amb les econòmiques i socials.  

 

No és una cosa a part sinó que està integrada en la gestió, doncs la perspectiva és 

molt global, molt integrada.. També la part del medi ambient i el tipus de consum .. 

en tema dels residus, doncs, igual, doncs afavorir que els residus i el consum 

estiguin relacionats, és a dir, intentar anar a la compra pensant en que això genera 

residus.  
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El nostre partit, per exemple, ara ha promogut una iniciativa que ja veurem com 

evoluciona en el parlament, que és per les bosses de plàstic, que és un tema que 

diguem que té molta relació amb el medi ambient.  

 

Em ... el tema de quan tu compres, de com es generen els residus, s’ha d’intentar 

reduir al màxim possible tot el que són els residus que generes, i un cop els 

redueixen al màxim, que això ja vol dir que has de tenir una determinada cultura 

diguem-se.. de la compra, doncs un cop fet això perquè es pugui reciclar s’han de 

seleccionar els materials en origen com diem nosaltres, és a dir, doncs.. que a 

casa es pugui fer una recollida selectiva segons l’origen: el vidre en una banda, el 

paper en una altra, l’orgànic en una altra, i després això ha d’anar en una espècie 

de plantes preparades perquè es pugui reciclar i es pugui reutilitzar i el que no es 

pugui reutilitzar, doncs.. va a una planta finalista, sigui aquesta un dipòsit controlat 

o una planta d’un grup de producció energètica.  

Això el consum residus tema energètic.. no se si teniu més preguntes, però per 

una altra banda estan les energies renovables, nosaltres, som un país molt ric en 

una font energètica que és el Sol, i que en canvi està molt poc utilitzada, perquè hi 

ha diguem-ne ingressos econòmics molt importants en empreses que no els 

interessa el que seria una competència important en l’energia dels fòssils, i per tant 

hi ha moltes dificultats: tècniques, econòmiques per poder utilitzar l’energia solar. 

s’està fent un esforç molt important perquè els nous edificis tinguin unes pantalles 

fotovoltaiques, i les pantalles tèrmiques perquè l’aigua pugui ser calenta sense 

necessitat dels cremadors de gas, perquè puguem tenir energia elèctrica a les 

cases.  

Per tant el tema energètic és molt importat, però aquí hi ha molta feina a fer 

encara. El nostre país estem a un percentatge molt petit de que és la generació 

d’energies renovables encara... 

Emm..  la mobilitat el mateix, doncs.. afavorir al màxim el transport públic i menys 

dependència del cotxe privat, ja que el cotxe privat és un consum energètic molt 

important... 

 

- Però.. ara ha pujat el preu de l’autobús veritat? 

 

- Ha pujat el preu de l’autobús, dels transports públics.. doncs el preu del transport 
públic ha pujat perquè.., bé de totes maneres sempre és més econòmic que el 
cotxe privat, però clar exactament el transport públic té un cost important, i aquí.. hi 
ha un debat, doncs..  de que si el cost del transport públic l’han d’assumir al cent 
per cent els usuaris, o amb quin percentatge l’ha d’assumir la resta de la 
ciutadania. 

 
Doncs aquí.. en aquests moments el transport públic és molt car i es deficitari eh. I 

tot i que s’han pujat el que són les tarifes dels bitllets del transport públic tot i així el 
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transport públic i encara una part molt important, doncs el paga la resta de la 

ciutadania que no l’utilitza perquè es deficitari, i trobar aquest equilibri de vegades 

em no resulta fàcil, hi ha una polèmica aquí.. una qüestió...  el transport públic 

gratuït, el transport públic gratuït no és, perquè té un cost, s’han de pagar els 

manteniments dels autobusos, s’ha de pagar la gent.. té un cost això té un cost 

important ...  

Però de tota manera sempre afavorim el transport públic sempre, pel medi ambient 

i per els temes de contaminació acústica, atmosfèrica, doncs és preferible fer 

apostes potents pel transport públic perquè puguem utilitzar .. no ens veiem 

obligats a utilitzar el cotxe privat.  

El tema de mobilitat és important, doncs .. us he dit el consum, us he dit els 

residus, i llavors els temes de l’aigua. 

L’aigua és imprescindible per viure, sense aigua no hi ha vida, i per tant per fer una 

gestió correcte de un recurs tant important per la vida com ho és l’aigua doncs, 

també hem de ser molt curosos amb el doble sistema d’ús de les aigües dintre les 

cases, tots els habitatges no estan preparats encara per això s’està treballant 

perquè ho estiguin, és a dir que les aigües per exemple de la rentadora puguin 

tenir un sistema diferents, doncs perquè vagin a les cisternes del vàter, perquè no 

cal que sigui aigua potable per tant és aigua tractada que això té un cost molt 

important, 

Per tant la gestió de l’aigua és un tema en el que estem també molt lluny de tot el 

que seria correcte, igual que amb molts altres materials, des del vestit i des de tot 

el que és l’alimentació. 

Per tant és això, el medi ambient, la relació entre la persona, l’activitat de la 

persona amb el medi i hem d’intentar que aquesta activitat, sense tornar en darrere 

del que és la qualitat de vida eh, doncs que estiguem en la lògica de la natura, 

aquest és el repte i la meta. 

 

- Creu vostè que els ciutadans es sensibilitzen amb el tema del reciclatge? 
 

- Crec que cada vegada més, és a dir, si comparem en aquests moments la 
sensibilització ciutadana d’ara amb la de fa uns anys, el canvi és força gran, tot i 
que encara insuficient, perquè no només es tracta de que ens sensibilitzen que 
també es tracta de que canviem els nostres hàbits i aquí es on està... per tant aquí 
a vegades l’esperança són les generacions futures que empenyeu diguem-ne amb 
una altra lògica.  

 
I moltes vegades el canvi de comportament dintre el que són les comunitats 

familiars, els provoquen diguem-ne els més petits en aquest cas, que provoquen 

que els pares doncs canviïn els seus hàbits, els hi costa molt més als grans perquè 

lògicament tenen uns hàbits de tota la vida .. això que jo us dic també passa a 

casa meva jajajaja, doncs que els teus fills t’obliguen a canviar els hàbits, i per tant 



El reciclatge a Cerdanyola del Vallès 

 

 31 

es un tema que segurament és lent, però si comparem ara amb fa uns anys jo crec 

que la evolució ha estat molt important, hi ha molta més sensibilització ara que no 

pas la que hi havia fa uns anys en darrere, però encara ens queda molt camí per 

recórrer. 

- Doncs.. vostè creu que les generacions que es sensibilitzen més són així els 
més petits, les generacions més futures que no pas els més grans? 

 

- Jo crec que clar, això perquè és així també, és així perquè hi ha una predisposició 
important per part de sectors de la societat que afavoreixen que això sigui així: en 
els temaris de les escoles es treballa el tema, està col·locat com una unitat 
didàctica de les escoles.  

 

La gestió dels ajuntaments, bé abans no hi havia els diferents contenidors de 
reciclatge, hi havia un contenidor i tot anava barrejat, per tant també hi ha una 
predisposició de la societat en aquest sentit, però clar perquè tot això funcioni.. cal 
que hi hagin canvis en el comportament de les persones una a una i per separat, i 
aquí es on està la dificultat i aquí es on jo crec que té un valor molt important la 
pressió que fan els més joves.  

 
Aquest és un tema molt important perquè de vegades prenem decisions molt 

importants que ens costen molts diners a l’administració, és a dir, és molt més car 

reciclar que no pas posar-ho tot junt, barrejat, econòmicament és molt més car, 

ecològicament també jajaja perquè clar malmets el medi ambient.  

Catalunya dins del que és l’Estat espanyol, és la zona d’Espanya en que tenim els 

percentatges de reciclatge més elevats, el més elevat d’Espanya és Catalunya, i 

estem bastant a prop del que són els països més avançats d’Europa en això 

mmm.. per tant els catalans en aquest sentit ens podem sentir ben satisfets, molt 

més que Madrid, que Andalusia, ho dic amb coneixement de causa, no és una 

confirmació d’aquesta gratuïta, això és així, per tant aquí a Catalunya hi ha hagut 

una aposta potent des de ja fa uns anys i jo crec que això ens col·loca molt bé en 

el que és els estàndards del conjunt de Europa. 

- Des e l’Ajuntament que feu perquè es sensibilitzin més els ciutadans? 
 

- Nosaltres hem fet campanyes, no hem parat d’anar fen campanyes de 
sensibilització amb el medi ambient però vaja des de afavorir des de fa tres anys a 
ara ja tenim els contenidors el que són de roba, des de el de vidre, paper i cartró, 
tenim al deixalleria mòbil, pel que és promoure els residus especials que en diem, 
que la gent no tingui que anar directament a la deixalleria sinó que tingui la 
possibilitat de que la deixalleria mòbil pugui anar pels barris. 

 

  Aleshores una cosa que em començat ara i mira avui precisament ma trucat el 
Síndic de Greuges que volia parlar d’això perquè estem marcant un antecedent 
que no existeix a cap altre lloc d’Espanya, que a qui l’estem tractant que és la 
recollida de la Uralita, les plaques de fibrociment, que aquest és un residu que hi 
ha a molts llocs, a molts coberts i moltes cases, i si no es tracta bé és molt perillós, 
i és molt delicat perquè gestionar bé això vol dir molts diners, és dedicar-hi molts 



El reciclatge a Cerdanyola del Vallès 

 

 32 

diners, i nosaltres hem habilitat la nostra deixalleria perquè pugui portar-s’hi aquest 
tipus de residu que a les deixalleries normal no s’hi pot fer arribar.  

 
Hem explicat a la ciutadania com ho han de fer si han de portar un residu 

d’aquests a la deixalleria, és a dir hem habilitat un sistema per poder gestionar els 

residus d’amiant, i aquest és un tema controvertit que també ens hi hem posat. 

- I.. sobre la deixalleria mòbil l’horari és de 10 a 12 del matí? 

 

- Sí, i té un circuit fix, i que segons els dies està en un barri o està en un altre.. 
 

- Però per exemple la gent que treballa que surt més tard de les 12 si hi podria 
haver un altre horari o un altre recorregut perquè pugui ser més fàcil a la gent 
que treballa? 

 

- Complicat això.. Creieu que si és per la tarda cap al tard seria millor? 
 

- Potser sí. 
 

- Potser si.. Doncs això es pot estudiar .. és una proposta jajajaj. 
 

- Jajajjajaj 
 

- Vostè creu que ha millorat el reciclatge des de que vostè és alcalde? 
 

- Poc.. però sí. És a dir poc per què els canvis són lents però la corba ascendent, no 
és descendent ni estable, és ascendent en el reciclatge, més en algunes: amb el 
vidre ha millorat bastant, i a veure sincerament, no crec que passi pel fet que jo 
sigui alcalde, jo crec que millora en general eh! A tots els municipis que fan una 
política de reciclatge i que van informant.. 

 
Crec que l’evolució globalment va sent lenta però positiva, a Cerdanyola és així i 

mirant les dades de tots els municipis metropolitans que nosaltres seguim és 

positiva.  

També és veritat una cosa.. aquests municipis més petits, l’evolució és més 

important que en les ciutats, i això és perquè al ser la comunitat més reduïda 

doncs, també és més fàcil fer-ne una qüestió més col·lectiva més de comunitat, en 

una ciutat és més freda més impersonal, i per això probablement les persones no 

la senten tan com una cosa seva, en canvi, els petits pobles això, hi ha una política 

d’incentivar, de molt porta a porta per dir-ho d’una manera els resultats són molt 
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més espectaculars, això també passa, per tant poblets petits els resultats són 

millors que els de ciutats grans i mitjanes  

- Quins creus que han estat els projectes que més resultat han donat pel 
reciclatge? 

 

- A Cerdanyola.. jo estic content de com està anant ara per exemple aquest que us 
explicava de l’amiant i la retirada de residus d’uralita, això està bé i aleshores el 
que estic més... bé el que està anant pitjor és la recollida orgànica, perquè se’n 
recull poc per tot el que és la logística que hem habilitat.  

 
Penseu que tenim molts contenidors, una empresa que es dedica a recollir només 

aquest tipus de residus, que van a una planta especialitzada, vull dir que això costa 

molts diners  ,instaurar la recollida orgànica, és molt car, en canvi els resultats són 

molt pobres, és a dir no només és que se’n reculli poc si no que a més a més 

massa barrejat, és a dir, encara hi ha molta gent que no selecciona bé en origen a 

casa seva el que és exactament orgànic i el que no ho és, i per tant als contenidors 

d’orgànic encara hi ha massa barreja.  

És a dir en general se’n recull poc i encara hi ha un percentatge molt barrejat que 

dificulta, que vull dir ... doncs que de tot el sistema el cost aquest doncs no està 

donant els resultat que ens agradaria. La resta molt bé, el cartró bé, el vidre molt 

bé, els especials d’uralita doncs aquest sistema està funcionant bé el servei, en 

canvi el orgànic no massa bé, i el normal el contenidor diguem-ne de barreja per 

entendre’ns aquest vaja hi cau massa de tot, massa de coses que podrien anar en 

altres, i el d’envasos també va bastant bé.. 

- Teniu alguns projectes en ment per fer? 
 

- Amb els residus... Bé crec que projecte concret.. nosaltres estem ara per exemple 
en origen grans superfícies de generació de residus com són els mercats, doncs 
fins ara ho teníem molt malament muntat, però precisament avui hi ha hagut junta 
de govern i hem aprovat un sistema de recollida d’orgànic al mercat de les fontetes 
nou per aprofitar molt orgànic bo per entendre’ns i que ara està sent molt complicat 
pel sistema que tenim allà. 

 
I ... aleshores també amb el gremi d’hostaleria estem promovent el que  seria la 

recollida dels olis usats dels restaurants que aquest també és un residu específic 

que moltes vegades va a parar a l’aigüera, qui ho fa bé doncs el diposita en una 

garrafa i el porta a la deixalleria, però per tal que no s’hagi de fer això estem 

promovent un acord per poder recollir-lo en el restaurant i portar-lo a una empresa 

que el porta a una planta especialitzada per reciclar aquest tipus d’olis que se’n pot 

fer sabó i també pinso que són les dues coses més útils. 

- És cert que por desgravar en la factura de l’aigua anar a la deixalleria 
regularment? 
 

- A tots els municipis es va decidir fa molts anys, jo encara no era alcalde ni regidor 
ni res, van decidir que com que el sistema de residus és molt car, és a dir les 
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deixalleries, les plantes de tractament de residus, que això és molt car doncs que 
per pagar aquestes inversions i el seu funcionament es va incloure una quota 
dintre del que és el rebut de l’aigua.  

 

Això funciona només en el que és l’àrea metropolitana de Barcelona, per tant quan 
paguem l’aigua hi ha una quantitat en el rebut que fixeu-s’hi posa TANGREM que 
està inclosa en la quantitat d’aigua que gasteu, que aquests diners no són 
concretament per pagar l’aigua si no per pagar el funcionament de les plaques de 
tractament de residus, això jo crec que no és correcte, la meva opinió és que això 
no hauria de ser així, és a dir que el que paguem per l’aigua ha de ser per l’aigua i 
el que paguem pels residus pels residus, el que passa es que no tenim rebut de 
residus .. i com que instaurar un nou rebut de residus és un tema polèmic doncs en 
el seu moment es va decidir fer aquesta trampa, doncs col·locar una quota en el 
rebut de l’aigua que tothom ja paga, pagues una mica més i potser no 
t’assabentes. 

 
A tots els municipis metropolitans quan pagues l’aigua paguen una quantitat més 

que és per la gestió de residus, i  això jo crec que no és correcte, és la meva 

opinió, i per tant crec que això hauríem de fer l’esforç tots de canviar-ho i assumir-

ne les dificultats que vol dir canviar-ho perquè els diners si que es necessiten per 

pagar aquestes infraestructures Per tant això és una decisió política que s’ha de 

prendre i s’ha de prendre entre tots els municipis metropolitans i és complicat. 

- I aquest impost quan recicles és suprimeix o es segueix cobrant? 
 

- No,  es segueix cobrant (riu). 
 

- Val doncs ja hem acabat les preguntes. 
 

- Aquesta entrevista és per fer un treball, oi? El que dieu treball de recerca? 
 

- Sí sí 
 

- Doncs bé, espero que us hagi estat útil, que traieu molt bona nota al treball i que 
us vagi molt bé, que tingueu un bon curs i que l’aproveu tot. 

 

- Moltes gràcies. Que vagi bé. 

 

                                       

                                     Entrevista a l’alcalde. 
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7.2 Entrevista al deixaller Albert Hillán 

 

En la nostra visita a la deixalleria vam estar amb l’Albert Hillán, el responsable 

d’aquesta. En aquesta visita ens va explicar tot el funcionament de la deixalleria i ens 

la va ensenyar. 

 

- Quin és el teu càrrec dins de la deixalleria? 
 

Jo sóc l’encarregat de tota la deixalleria, és a dir, sóc el que pesa els cotxes quan 

entren i quan surten de la deixalleria i controlo que cada material estigui en el seu 

cubell corresponent. També sóc l’encarregat de registrar els usuaris que volen ser 

socis de la deixalleria. 

 

- Quants residus arriben a la deixalleria al dia? 
 

Doncs al dia no us ho sabria dir,ja que no sempre arriba la mateixa quantitat de 

residus però en un any arriben 1.800.000 kg en el 2008. 

 
 

- Quins són els materials que s’han de portar a la deixalleria ? 
 

Doncs a la deixalleria es pot portar fusta, després tenim dos cubells per posar en un 

les plantes que són fàcils de reutilitzar com l’herba, els matolls… i en d’altres es posa 

la fusta que és difícil de reutilitzar com les palmeres. Després trobem uns altres dos 

cubells per reciclar vidre, en un posem els vidres transparents i en els altres els vidres 

que són d’altres colors, ja que són més difícils de reciclar. 

També reciclem piles, fluorescents, medicaments, ordinadors i tot tipus d’electrònica, 

plàstic, i ara hem posat un nou cubell per reciclar amiant. 

 

- En aquests últims anys creu que ha millorat el reciclatge a Cerdanyola? 

 

Jo crec que ha millorat força, almenys jo fa quinze anys que treballo aquí a la 

deixalleria de Cerdanyola i durant els últims anys he vist que cada vegada la gent es 

preocupa més pel tema del reciclatge i que cada vegada són més les persones que 

agafen el seu cotxe per venir a la deixalleria. 
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- Després del procés de reciclatge, que feu amb els residus? 

 

Primer classifiquem els residus ja que hi ha alguns que encara es poden utilitzar i els 

portem a llocs on es puguin aprofitar, els que ja no es poden utilitzar els portem al 

gestor perquè ells facin el convenient amb ells. 

 

- Venen molts col·legis interessats en el reciclatge? 

 

La veritat és que sí, que els col·legis han estat sempre força interessats en aquest 

tema i cada vegada ho estan més. 

 

- És cert que el venir a la deixalleria desgrava en el rebut de l’aigua? 

 

Sí, ja que nosaltres el que fem és que als ciutadans que venen a la deixalleria els hi 

fem una targeta i quan venen a la deixalleria pesem la quantitat de residus que porten i 

ho apuntem a la targeta i llavors això acaba desgravant una quantitat en el rebut de la 

contaminació que es troba dins del rebut de l’aigua. 
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8. Enquestes. 

Nosaltres hem realitzat un total de seixanta enquestes repartides en quatre grups 

d’edat (15-20, 20-40, 40-60, +60). 

Aquestes enquestes han estat realitzades durant dos dies pel centre i pels voltants de  

la nostra població (Cerdanyola). 

Hem fet preguntes als ciutadans de Cerdanyola per poder saber si la gent jove està 

més conscienciada que la gent gran, és a dir, per resoldre la nostra hipòtesi. 

En les enquestes també els hem preguntat al ciutadans si tenien algun problema amb 

el servei de reciclatge de Cerdanyola, és a dir, si als carrers on viuen hi ha tots quatre 

contenidors, o si tenien alguna queixa amb els aspectes que engloben el reciclatge a 

Cerdanyola. 
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 8.1. Gràfics d’enquestes 
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8.2 Resultats 

Hem trobat que els joves sabem molt més sobre el problema dels residus acumulats i 

també sobre les possibles solucions. Bastants joves d’entre 15 a 20 anys usen cubells 

per a separar les escombraries perquè les escoles els han conscienciat. A la televisió, 

per la ràdio, i per altres mitjans de comunicació se’ls ha inculcat la importància de 

preservar el medi ambient. La majoria de gent d’entre 20 a 40 usen tots els cubells. 

Creiem que això és perquè la informació que reparteix el govern, les facilitats que 

ofereix l’ajuntament i totes les accions que es desprenen de les campanyes 

ecologistes arriben a aquest gruix de població. També és perquè molta d’aquesta gent 

ha anat a la universitat i coneix el problema de la contaminació. La gent d’entre 40 a 

60 anys no coneixen tant la importància del reciclatge com a forma de cuidar el nostre 

entorn. Aquesta part de la població separa menys perquè no han rebut l’educació que 

reben els nens d’avui dia i no han estat conscienciats del problema. Tot i això són una 

franja d’edat que tenen algun cubell de reciclatge a casa. Els més grans, majors de 60 

anys, són els més desconeixedors de la situació. A ells no se’ls va parlar mai del 

reciclatge, la reutilització i no gaire dels problemes mediambientals. És per això que 

ens trobem que no usen cubells recicladors o exclusivament per materials com el 

vidre, que fa més temps que es separen. 

A la vista d’aquests resultats, podem assegurar que l’educació té un fort impacte en la 

conscienciació dels problemes mediambientals i que des de les escoles es poden fer 

grans progressos. És fonamental infondre el interès pel benestar de l’entorn. 

També hem vist que a la feina molt poca gent recicla. Això es pot donar perquè és més 

fàcil dur a terme una iniciativa privada que tota la gent d’una empresa participi en una 

idea ecologista. Tot i això els dirigents de les empreses haurien d’impulsar la idea del 

reciclatge des dels llocs de treball. 
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9. Conclusions 

A la nostra hipòtesi vam suposar que els joves estaven més conscienciats  que la gent 

gran sobre el reciclatge. 

Gràcies a l’ informació que hem buscat per Internet, i a les activitats que hem anat 

realitzant durant aquest any pel nostre municipi (Cerdanyola) hem aconseguit 

contrastar la nostra hipòtesi i demostrar el que nosaltres ja imaginàvem, que els joves 

estan més conscienciats que la gent gran sobre els temes del reciclatge. 

Nosaltres creiem que es així per una simple raó : fa uns deu anys aproximadament, el 

reciclatge, almenys aquí a Cerdanyola era gaire bé inexistent. No se li donava la 

importància que se li dona actualment i molt menys s’informava a la població dels 

problemes mediambientals que suposa llençar-ho tot al contenidor de barreja, ni del 

que una simple ampolla mal classificada pot fer al medi ambient. 

Actualment, a les escoles i  instituts sempre trobem un temari que ens parla del medi 

ambient, de l’important que és reciclar i finalment del que pot arribar a passar si no ho 

fem.  

Nosaltres creiem que aquests són els dos motius principals pels quals els joves estan 

força més conscienciats que la gent gran. 
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 El sol fet d’anar a la deixalleria a dipositar residus comporta per a l’usuari aconseguir 

un descompte en la TMTR.  

  
Per beneficiar-se d’aquesta promoció cal obtenir una targeta magnètica a qualsevol 
punt verd o deixalleria metropolitana (també a les mòbils). Per obtenir-la cal dur un 
rebut de l’aigua i de la TMTR. 
  
A través de la targeta es comptabilitzaran les entrades de residus i es calcularan les 
bonificacions a què té dret l’usuari. Amb dos usos de la deixalleria s’obté un 
descompte de l'1%; amb tres usos, un descompte del 2%; amb quatre usos, un 
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descompte del 3%; i així successivament. Quan s'hagi anat la deixalleria fins a quinze 
vegades o més, el descompte serà del 14%, el màxim al qual es pot arribar.  
  
Poden fer servir la mateixa targeta tots els membres d’una família o persones que 
convisquin amb el titular cada vegada que vagin a la deixalleria i, si ho volen, en poden 
obtenir còpies a 0,50 euros la unitat.  
  
El sistema de bonificació fiscal funciona en qualsevol deixalleria, punt verd, 
minideixalleria i deixalleria mòbil de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 

 

Que podem portar a la deixalleria? 

- D’entrada hi podem portar elements directament reutilitzables, com ara mobles, 
electrodomèstics, tèxtils, sabates, ampolles de cava i tot tipus d’andròmines.  
 
- També hi podem portar materials susceptibles de ser reciclats, com metall, fusta, 
ferralla, paper, olis vegetals, radiografies… També s’hi admeten envasos especials, 
com ampolles de PVC, tetrabrics, llaunes fèrriques, llaunes d’alumini, porexpan, 
vidre...  
 
- A la deixalleria també s’hi porten residus que poden ser tòxics i perjudicials per a 
l’entorn, com ara aerosols, bateries, piles, pesticides, líquids de fotografia, productes 
de neteja, pneumàtics i pintures dissolvents, entre d'altres. 
  
- En queden exclosos els residus que poden ser considerats perillosos, com ara 

explosius, residus sanitaris o determinades substàncies químiques. 

 

 
 


