Benvolguts i benvolgudes,
Al Berguedà, el proper mes d’octubre farem un gran
pas per millorar la recollida i la gestió dels nostres
residus implantant la recollida de residus porta a
porta. El motiu principal d’aquest canvi és que amb
el model de recollida actual, amb contenidors oberts
i d’aportació voluntària de residus, els resultats de
recollida selectiva (29 %) situen la nostra comarca
molt per darrere dels mínims que exigeixen les directives europees per als propers anys i lluny de la
mitjana catalana, que és del 38 %.
Al nostre país i arreu d'Europa, el model de recollida
porta a porta ha demostrat ser el més eficaç i el que
permet assolir els millors resultats. A Catalunya, la
mitjana de recollida selectiva dels municipis amb
recollida porta a porta se situa al voltant del 75%,
molt per sobre del que presenten els municipis amb
recollida amb contenidors.

Guardiola
de Berguedà
Jornades
informatives
Us explicarem tots els
detalls del porta a porta i
resoldrem tots els dubtes.

Reunió amb
habitatges
disseminats

Amb aquest canvi de model reduirem la fracció
resta i, en conseqüència, allargarem la vida útil de
l'abocador i rebaixarem els costos i les emissions
de CO2. A més, adoptarem un model que aposta
per la cooperació i la corresponsabilització de la
ciutadania en matèria de residus.
Per tal que el nou sistema sigui un èxit cal que
tots coneguem amb detall per què es fa el canvi i
com es durà a terme; és per això que des del
Consell Comarcal del Berguedà us convidem a
participar a les diferents accions informatives i
participatives que es duran a terme el mes de
juliol.
Durant aquest mes es faran reunions amb les
comunitats de veïns de més de 10 habitatges
per tal de consensuar el millor sistema per treure
els residus, reunions amb les diferents entitats,
amb els habitatges disseminats i jornades
informatives obertes per a la ciutadania.

18 de juliol
18 h
Centre Cívic
Ctra. de Bagà, 15

Us explicarem el vostre
model i, entre tots,
decidirem les ubicacions
definitives de les àrees
d’aportació de residus.

20 de juliol
18 h
Centre Cívic
Ctra. de Bagà, 15

4 d’agost
18 h
Llar del Pensionista
C. Comerç, 2

Dotze municipis implantarem el porta
a porta per situar-nos al capdavant en
matèria de gestió de residus
L’Anoia i el Segrià també estan fent aquest pas i estan
esdevenint un model positiu pera la resta de comarques.

QUÈ ÉS EL PORTA A PORTA?
És un model de recollida de residus que consisteix
a lliurar els residus prèviament separats davant de
la porta de casa o dels comerços d’acord amb un
calendari preestablert que marca uns dies i unes
hores determinats.

AL BERGUEDÀ

PORTA A PORTA

