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Aquest butlletí que teniu a les
mans i que hem batejat amb un
nom prou clarificador, infoPAP,
és l’expressió viva de la voluntat i ferm compromís de
l’Associació de Municipis Catalans
per a la Recollida Selectiva Porta
a Porta per fer arribar a polítics i tècnics de tots els ens
locals, administracions, grups
ambientalistes, empreses del
sector, i en definitiva a tothom
a qui pugui interessar, tot allò
referent al món de la recollida
porta a porta.
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L’infoPAP és gratuït i de lliure
distribució (d’aquí a la decisió
de difondre’l per la xarxa en
format pdf). Per a l’Associació de
Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta vol ser una
eina de comunicació d’aquest
sistema de recollida a Catalunya.
Inicialment s’ha previst una
edició trimestral i que els usuaris destinataris de l’infoPAP
siguin els propis de Catalunya.

L’infoPAP vol obrir la porta a
proporcionar informació, cercar solucions als problemes,
atendre consultes, reflexionar
sobre els residus en general i
sobre el porta a porta en particular, desvetllar curiositats...
L’infoPAP constarà de diverses
seccions fixes (Nous municipis
PAP a Catalunya, Donem la
benvinguda a..., El PAP a..., PAP
o no PAP... aquesta és la qüestió, Ja en tenim el PAP ben
ple...) que es complementarà
adequadament amb altres apartats com: A Porta tancada,
infoPAP respon, Agenda, Curiositats, el PAP al món.
Desitgem que l’infoPAP sigui
del vostre grat i, per damunt
de tot, que us pugui ser
d’interès i utilitat. Esperem la
contribució de tots aquells qui
desitgin participar de forma
activa en l’infoPAP, ja sigui
adreçant consultes, informant
de novetats o escrivint articles
d’opinió.

... obrir la porta a
proporcionar informació, cercar solucions
als problemes, atendre consultes, reflexionar sobre els residus
en general i sobre el
porta a porta en particular, desvetllar curiositats ...

El PAP és notícia al “XX Encuentro Estatal Amantes de las Basuras 2008”
El passat 5, 6, 7 i 8 de desembre va tenir lloc a Basauri
(Euskadi), el “XX Encuentro
Estatal Amantes de las Basuras
2008” organitzades enguany
per Ekologistak Martxan
(www.sagarrak.org); aquesta és
la trobada anual que congrega
bona part d’ONG, plataformes
i grups ecologistes d’arreu de
l’estat per parlar de la problemàtica i la situació actual de la

gestió de les escombraries,
però també de les altres opcions i alternatives, així com de
les estratègies que s’estan
adoptant arreu d’Europa i que
han permès avançar en la cerca
de solucions als reptes que
tenim plantejats. Al llarg de
diversos dies, s’han abordat i
debatut diverses temàtiques.
Un dels aspectes que ha estat
presentat com a digne de ser

destacat, és el paper que juguen i poden jugar en un futur
les recollides “Porta a Porta”:
els bons resultats assolits, en
aquells municipis que l’han
implantat, tant a Catalunya
com en les Balears, la bona
acollida general que la població
dóna a aquest sistema de recollida, la major conscienciació de
la població de les problemàtiques ambientals.
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Nous municipis PAP a Catalunya
Al llarg de l’any 2008, i en concret després de la
presentació del “Manual Municipal de recollida
selectiva PORTA A PORTA a Catalunya”, a partir
del segon semestre de l’any, 7 nous municipis
catalans han implantat el sistema de recollida
selectiva Porta a Porta. En concret, es tracta
dels següents municipis:
01/07/2008, 253 habitants
PAP 2 fraccions (FORM i RESTA)

• Morera de Montsant (Priorat).

Donem la
benvinguda a
l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana i al
Consorci per a la
Gestió dels Residus Municipals de
les Comarques
de la Ribera
d’Ebre, Priorat,
Terra Alta
com a nous
membres de
dret.

26/10/2008, 2.194 habitants
PAP 3 fraccions (FORM, Multiproducte i RESTA)

• Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental).
1/11/2008, 13.916 habitants
PAP 2 fraccions (FORM i RESTA)

• Castellterçol (Vallès Oriental).

01/12/2008, 2.238 habitants
PAP 4 fraccions (FORM, Paper, Envasos i RESTA)

• Gratallops (Priorat).

A Catalunya ja
hi ha 72 municipis que han optat pel PORTA
A PORTA !

• Santa Eugènia de Berga (Osona).

01/08/2008, 157 habitants
PAP 2 fraccions (FORM i RESTA)

• Sant Martí de Centelles (Osona).

26/10/2008, 941 habitants
PAP 3 fraccions (FORM, Multiproducte i RESTA)

• Aiguafreda (Vallès Oriental).

26/10/2008, 2.375 habitants
PAP 3 fraccions (FORM, Multiproducte i RESTA)

Des de l’Associació de Municipis Catalans per a la
recollida selectiva porta a porta ens congratulem
que el nombre de municipis catalans que adopten el sistema de recollida selectiva porta a
porta vagi creixent progressivament.
I amb aquests 7 municipis... a Catalunya ja n’hi
ha 72 que han optat pel sistema de recollida
PORTA A PORTA!

Donem la benvinguda a ...
En els darrers mesos, representants de l’Associació de
Municipis Catalans per a la
recollida selectiva porta a porta
s’han entrevistat amb alcaldes,
regidors i tècnics de més
d’una quinzena d’ens locals a fi
d’interessar-se pel desenvolupament de les diverses experiències de recollida porta a
porta arreu de Catalunya.
L’objectiu d’aquestes trobades
ha estat donar a conèixer
l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva

porta a porta i convidar a formar-ne part, però també per a
compartir opinions, idees i
projectes, tot cercant vies de
collaboració.

Amb aquests, ja són 17 els ens
locals membres de dret de
l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva
porta a porta.

Des de l’Associació de Municipis
Catalans per a la recollida selectiva porta a porta donem la
benvinguda a l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i al
Consorci per a la Gestió dels
Residus Municipals de les
Comarques de la Ribera d'Ebre, Priorat, Terra Alta com a
nous membres de dret.

Na Montse Cruz és, des del
mes d’octubre de 2008, la
persona que exerceix de comissionat tècnic. Podeu contactar-hi per correu electrònic
a l’adreça comissionattecnic@portaaporta.cat

El Manual “Porta a Porta” presentat a Europa

El Manual Porta a Porta present a ORBIT
2008

Del 13 al 15 d’octubre de
2008 s’ha realitzat a la ciutat
holandesa de Wageningen, la
6ª Conferència Internacional
ORBIT 2008. Moving Organic
Waste Recycling Towards
Resource Management and
Biobased Economy

que aquests residus passin a
ser un valuós recurs i així
avançar cap una gestió més
eficaç i sostenible. El programa
ha inclòs tres dies de sessions
paralleles amb 220 expositors, procedents de 35 països
diferents.

ORBIT 2008 ha estat un espai
on els participants han pogut
intercanviar idees i experiències sobre les tendències i evolució dels recursos en el reciclatge dels residus orgànics,
amb l’objectiu de contribuir a

Ignasi Puig Ventosa, en representació de la comissió tècnica
de l’Associació de Municipis
Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, va realitzar el
dia 14 d’octubre de 2008, la
presentació del Manual Munici-

pal de Recollida Selectiva Porta a
Porta a Catalunya.
Les tres-centes persones
d’arreu del món assistents a
ORBIT, expertes en la gestió
de la FORM, van tenir accés a
al manual i a la seva presentació. Uns trenta experts van
manifestar especial interès en
la nostra experiència, que va
tenir molt bona acceptació
degut als bons resultats tant a
nivell quantitatiu com qualitatiu de la recollida de la FORM
porta a porta.
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El PAP a ………………………………………………..TIANA
El 5 de juny de l'any 2000, i
per primer cop a Catalunya,
es va implantar al municipi de
Tiana la recollida porta a porta de la matèria orgànica i el
rebuig, la qual cosa va suposar un canvi important en la
gestió dels residus al municipi.

de recollida de matèria orgànica, introducció de recollida
porta a porta al comerç, etc.).

D’ençà que Tiana va implantar
aquest nou sistema de recollida, no ha deixat mai
d’introduir noves millores al
servei (reducció de les àrees
d’emergència, reducció del
nombre de dies setmanals de
recollida del rebuig, increment
del nombre de dies setmanals

Els objectius bàsics del model
de recollida selectiva implantat
al municipi de Tiana són:
Aconseguir que a tots els
habitatges i comerços de Tiana es separin els residus en
origen, per tal de recollir selectivament més quantitat de
residus aprofitables (matèria

Els resultats assolits pel municipi són del tot envejables: ha
superat el 80% de recollida
selectiva.

orgànica, vidre, paper i cartró,
envasos...), i de millorar-ne la
qualitat, així com reduir el
rebuig recollit.
Volem aprofitar l’ocasió per a
desitjar molta sort a n’Enric
Coll que ha estat, des de
l’inici, l’ànima d’aquesta experiència al front de l’ajuntament
de Tiana, i que ara, inicia una
nova etapa professional.

Tiana ha estat
un dels
municipis
pioners a
Catalunya en

implantar la
recollida
selectiva porta
a porta

PAP o no PAP… aquesta és la qüestió
Com en tants altres aspectes
de la vida, hi ha moments en
què cal prendre una decisió. I
un cop la decisió ha estat
adoptada, es pot afirmar que
hi ha un abans i un després.
En el cas de municipis que
implanten la recollida selectiva
porta a porta, hi ha un dia D i
hora H, en el trànsit del dia
que es passa de recollir amb
contenidors al carrer a recollir
porta a porta. L’acte de retirada dels contenidors està carregat d’un cert simbolisme.

De fet, fins i tot alguns municipis revesteixen l’acte amb una
certa solemnitat i organitzen
una festa popular al voltant de
la retirada dels contenidors.

vant i afrontar els problemes
o inconvenients que puguin
sorgir (abandonament de residus, turisme de residus entre
municipis veïns, etc.)

Els ciutadans se’n van a dormir
amb els carrers plens de contenidors i l’endemà, quan
s’aixequen, es troben amb els
carrers orfes de contenidors
(encara que en restin alguns
en les àrees d’emergència).

Caldrà informar i explicar-se
el millor possible i caldrà ser
condescendent els primers
dies davant els dubtes o confusions; però després de la
primera o segona setmana,
sobretot el que caldrà és ser
conseqüent: informar a qui ho
necessiti, però tolerància zero
amb els incívics.

Ha arribat el moment de la
veritat. Cal saber tirar enda-

L’acte de retirada
dels contenidors
està carregat d’un
cert simbolisme

Ja en tenim el PAP ben ple...
Després de tombar pel país, el
més evident és que encara ens
falta certa cultura democràtica
i esperit cívic i, en canvi, sobra
molta mala intenció a l’hora
de manipular els veïns d’un
municipi.
Caldria que tots tinguéssim
clar que hi ha temes que no
s’han d’utilitzar amb finalitats
polítiques; temes com l’aigua i
els residus s’haurien de planificar i gestionar amb més seny
per part de tots.

En el nostre cas, la implantació
del servei de recollida selectiva porta a porta mai s’hauria
d’utilitzar electoralment, com
a arma llançadora contra
l’equip de govern de torn.
Els condicionants, les virtuts i
els avantatges del porta aporta
són prou coneguts; l’únic que
es demana és la implicació dels
nostres veïns, com un deure
cívic més de tot bon ciutadà.
No és cap imposició ni caprici
de l’alcalde/essa, regidor/a o
equip de govern.

Cal respectar aquest, i qualsevol altre projecte que signifiqui
un avenç en la qualitat dels
serveis i de vida de la nostra
gent. No intentem manipular
l’opinió pública amb crítiques
infantils, generant odis i provocant tensions socials innecessàries.
Cal que tots, ciutadans i partits polítics siguem conscients
que tot no s’hi val, i menys
tractant-se d’un servei que
econòmica i ambientalment és
molt beneficiós.

La implantació del
servei de recollida
selectiva porta a
porta mai s’hauria
d’utilitzar
electoralment.

Associació de Municipis
Catalans per a la
Recollida Selectiva
Porta a Porta
Ajuntament de Tiana
Plaça de la Vila, 1
08391 Tiana
(Barcelona)
Josep Maria Tost Borràs, president
Jordi Baucells Ribas, vicepresident
Ricard Pons Pico, vicepresident
Joan Pau Hernández Roura, secretari
Jordi Vilamala Romeu, vocal
José Luis Jerónimo Prados, vocal
———————————————
Montse Cruz, comissionat tècnic
Telèfon contacte: 622 613 155
comissionattecnic@portaaporta.cat
www.portaaporta.cat
———————————————
InfoPAP és el butlletí periòdic
informatiu de l’Associació de Municipis
Catalans per a la Recollida Selectiva
Porta a Porta
Redacció i Edició: Comissió Tècnica
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La contraPORTAda

A PORTA tancada
En aquesta secció us anirem
explicant en quines actuacions
i projectes estem treballant en
el decurs dels propers mesos
des de dins de l’Associació.
Ara mateix ja estem preparant
la renovació de la web en el
domini www.portaaporta.cat
El calendari de treball és
d’entre 2 i 3 mesos, i es podrà
consultar en català, castellà i
també anglès.

Els objectius de la nova web
són, d’una banda, tenir un
centre d’informació, especialitzat en el porta a porta, permanentment actualitzat i viu,
destinat a les diferents comunitats interessades en la recollida selectiva porta a porta,
des de regidors i tècnics, passant per empreses, altres administracions, fins a públic no
especialista i usuaris del servei
en els municipis.

I, per altra banda, i en una
segona fase, disposar d’un
punt de trobada entre els
diferents membres de
l’Associació per compartir
informació, experiències i
informació específica del dia a
dia de l’Associació en un entorn accessible només per als
membres associats

Ens Locals Membre de Dret

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Riudecanyes
Ajuntament de Balenyà
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
La Plana
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament d’Artesa de Lleida
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Consorci per a la Gestió dels Residus
Municipals de les Comarques de la
Ribera d'Ebre, Priorat, Terra Alta

infoPAP respon
•

•

www.portaaporta.cat

•
•
•
•
•

Què cal fer per formar part de l'Associació de municipis Catalans per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta?
De fet, el fonamental és que el municipi en qüestió compleixi amb els requisits que estableixen
els estatuts de l'Associació de municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta; és a dir,
que s’estigui efectuant, com a mínim, la recollida porta a porta de la FORM i de la RESTA.
I és clar, el municipi ha d’aprovar en el si del consistori la voluntat de formar part de
l’Associació, i posteriorment ho ha de sollicitar formalment a l’Associació.
Un cop l'Associació de municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta admeti el nou
municipi, aquest gaudirà dels mateixos drets i deures que la resta de municipis.
També cal que el municipi contribueixi econòmicament amb el pagament d’una quota anual, que
per l’any 2009 és de 0,15 € per habitant del municipi que disposi de servei de recollida porta a
porta.

Agenda
Jornada. El Porta a Porta: de
la teoria a la pràctica
Data i Hora. 25-03-09. 19:00
Lloc. Planta de Compostatge
de Sant Pere de Ribes
Organitza. Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament d’Olèrdola, Associació
de Municipis Catalans per a la
Recollida Porta a Porta
Destinataris. Aquesta jornada està adreçada únicament als
ajuntaments de la Mancomunitat Penedès-Garraf

Curiositats
La enciclopèdia Wikipedia, que ja
incorpora el terme “recollida
selectiva porta a porta”, ho diu
prou clarament: moltíssims municipis italians amb recollida selectiva porta a porta assoleixen, en
general i de mitjana, més del 60%
de recollida selectiva, en comparació amb la mitjana italiana de recollida selectiva, del 20%, mitjançant
recollides convencionals [http://
it.wikipedia.org/wiki/Raccolta
_differenziata_porta_a_porta]

El PAP al món
El proper mes de març, tres barris
de la ciutat de Roma (Torrino,
Villaggio Olimpico i Trastevere),
iniciaran la recollida selectiva
porta a porta de 5 fraccions (vidre
i llaunes, plàstics, paper-cartró,
orgànica i indiferenciat) [ http://
www.romatoday.it/politica/rifiutiraccolta-porta-a-portatrastevere.html]

