10.

residus

El nostre projecte passa per la
sensibilització vers un consum
responsable i en conseqüència
aprendre a reutilitzar, reduir
residus i vetllar per un reciclatge
apropiat
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Els municipis acabem gestionant els residus que fem com a consumidors en
un procés productiu que és lineal -del recurs natural a l'abocador-, a
diferència dels processos naturals, que són circulars i en què tot es recicla.
El 2013 el nivell de recollida selectiva a Catalunya era del 37,95 %, xifra molt
baixa si tenim en compte que els materials que conté la brossa són fàcilment
reciclables en el 80 %. A Salt, el nivell de recollida selectiva el 2013 era de
31,9 %.
Una de les grans dificultats que planteja la recollida selectiva és la barreja de
materials reciclables als contenidors de rebuig, que en dificulta molt la gestió,
com s'ha demostrat amb el fracàs del model dels ecoparcs, que continuen
requerint abocadors i incineradores per desfer-se de la brossa barrejada.
Com que no s'estan complint els nivells necessaris de recollida selectiva, els
abocadors s'estan col·lapsant. Els lobbies incineradors aprofiten aquesta
situació per presentar la incineració com a única alternativa. Des de 2011 a
Catalunya es planteja una altra alternativa: l'estratègia de residu zero que
defensa l'opció de convertir els residus en recursos. No cal doncs invertir en
noves incineradores ni en nous i eficients ecoparcs sinó en residu zero.
L'Estratègia Catalana cap al Residu Zero (ECRZ) és una iniciativa ciutadana
que promou un canvi de model en els sistemes de producció i consum del
nostre país amb l'objectiu de tancar els cicles de la matèria i l'energia.
Actualment en formen part més de 55 ajuntaments, totes les universitats
públiques, més de 30 empreses i una quarentena d'entitats i plataformes.
Els residus municipals són un dels eixos bàsics de l'ECRZ ja que han
augmentat exponencialment en les darreres dècades (en quantitat, en
diversitat i en complexitat), ocupant un espai estratègic que cal abordar des de
l'administració pública a través de polítiques actives de prevenció de la
contaminació i l'estalvi de recursos.
Des d'IPS-CUP volem assolir l'objectiu del residu mínim. I articular tot el
desenvolupament de l'ECRZ a Salt a través d'un procés participatiu, barri a
barri, i de transparència relacionat amb la gestió dels residus i executar sempre que es pugui- aquest servei públic a través d'entitats públiques i no
del sector privat.
Concretant a nivell de propostes,
 Ens adherirem a l'Estratègia Catalana per al Residu Zero.
 Iniciarem els treballs de redacció d'un Pla de Minimització de Residus.
 Treballarem per aconseguir el 80% de recollida selectiva neta.
 Proposem millorar els índex de recollida de residus orgànics. Per
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aconseguir situar el % d'impropis en un valor per sota del 5%.
 Durem a terme campanyes de sensibilització i conscienciació per

fomentar la reducció en la generació de residus entre la ciutadania. Això
anirà acompanyat d'una adequació i millora dels contenidors actualment
existents al municipi i d'un treball coordinat amb els centres educatius de
Salt.

 Impulsarem les campanyes referents a la reducció de les bosses de plàstic

en el context de la reducció de residus d'envasos.

 Incentivarem el compostatge comunitari en aquells barris on pugui ser

factible.

 Establirem mesures de fiscalitat ambiental que incentivin la reducció de

residus. Com per exemple promovent bonificacions per l'ús de la
deixalleria.

 Potenciarem la recuperació de materials de la deixalleria municipal a

través de l'establiment d'un mercat de segona mà.

 Implantarem el retorn remunerat d'envasos als establiments i ens

afegirem a la xarxa de municipis que aposten per aquesta mesura.

 Revisarem els convenis relacionats amb la deixalleria i amb la recollida de

residus a la via pública, amb l'objectiu de municipalitzar a mig o llarg
termini aquests serveis.

 Arribar a mig termini a la possiblitat de tancar la planta incineradora de

Campdorà.
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