Els cubells airejats per a la fracció orgànica de la Mancomunitat La Plana

La Mancomunitat La Plana és un ens supramunicipal que agrupa a 12 municipis de la comarca
d’Osona Sud i un del Vallès Oriental i amb un població de més de 30.000 habitants. Actualment
conviuen dos sistemes de recollida, el de contenidors i el porta a porta, però és aquest últim
on està més implantat, a 8 dels 12 municipis membres. La recollida porta a porta implantada
en aquests municipis es caracteritza per recollir 3 fraccions porta a porta. La matèria orgànica,
els materials reciclables (envasos lleugers, paper i cartró) i el rebuig (tot allò que no es pot
aprofitar).
La matèria orgànica, que en el sistema implantat als municipis de la Mancomunitat La Plana es
recull 3 cops per setmana, és imprescindible l’ús de les bosses compostables i biodegradables
de midó de blat de moro. Aquest fet ha fet possible obtenir uns índex de recollida selectiva de
l’1’5 de mitjana als municipis on s’ha implantat el porta a porta. Aquesta fracció es recull
davant la porta del domicili amb el cubell que l’ens facilita al ciutadà a les reunions
informatives prèvies a la recollida.
Amb la voluntat d’anar millorant el servei, i des de principis del 2007, es va adquirir un nou
model de cubell de 10l airejat dels diferents que hi ha al mercat, després d’haver estat provat
per alguns membres de l’àrea tècnica de l’ens i per part d’alguns ciutadans.
Després d’uns quants mesos de prova, i ja des de bon principi, es va poder constatar que
aquests cubells presentaven notables millores respecte els no airejats. Una de les principals
millores constatades va ser la disminució de la humitat a la bossa degut a l’evaporació de
l’aigua, gràcies a la ventilació del cubell, fet que també contribueix a una major resistència i
conservació de la bossa compostable. Així mateix, també contribueix a la reducció del volum i
el pes de la matèria orgànica que conté.
Inicialment el cubell airejat va generar certs dubtes especialment en l’apartat de les olors,
perquè fa pensar que se sentirien més les males olors, però un cop el cubell s’utilitza es
comprova que pràcticament no genera males olors, si es treu amb la freqüència estavlerta i
està en un lloc adequat. Finalment, i després que pràcticament tothom que havia provat els
cubells es va mostrar satisfet dels resultats i avantatges que presentaven, La Mancomunitat va
decidir comprar‐los i distribuir‐los a tots els municipis que fan la recollida porta a porta.
Enguany es distribuiran per primera vegada a tota la població, els cubells airejats a dos nous
municipis que implantaran el porta a porta el mes d’octubre: Aiguafreda, de la comarca del
Vallès Oriental i Sant Martí de Centelles, de la comarca d’Osona.
L’aposta ha estat clara per part de la Mancomunitat la Plana, i després de tot aquest temps
s’ha pogut comprovar que és un cubell que ha estat ben acollit per la població que l’utilitza i
que aquests cubells s’adapten millor a les característiques de les bosses compostables.
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