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RESUM BUIDATGE QÜESTIONARI INICIAL 
 
1. Quin creieu que és el tractament dels residus que afavoreix el marc legislatiu vigent 
i quins canvis faríeu? 
 
A les respostes del grup es pot observar molta diversitat d’opinions i coneixements. 
També es detecta una certa confusió respecte el concepte de Model (Residu Mínim, 5 
fraccions, etc.)  i Sistema (porta a porta, contenidors superfície, etc.). No es posicionen 
sobre els canvis. 
 
2. Coneixeu els resultat de gestió i recuperació dels residus a Catalunya? 
 
La majoria coneix o sap trobar les dades de recuperació, ara bé, la majoria no han 
entrat en un anàlisi de les mateixes, i per tant no tenen una visió general del seu estat. 
 
 
3. Quines són les principals problemàtiques que trobem a nivell de gestió de residus a 
les comarques gironines? 
 
El principal problema per a la gestió dels residus amb que es troben a les comarques 
gironines és la manca d’infraestructures (plantes de triatge, compostatge, deixalleries). 
També han sortit problemes com la distància a les plantes de tractament, la manca de 
selecció en origen, etc. 
 
4. Què enteneu per gestió preventiva dels residus? 
 
En general la visió de la gestió preventiva dels residus consisteix en establir sistemes 
per minimitzar-ne la quantitat. És una gestió diferent ja que l’objectiu principal no és 
reciclar-lo o abocar-lo, sinó evitar que esdevingui un residu. També surten paraules 
com prevenció de residus, consum responsable i normativa europea. 
 
5. Quins inconvenients li trobeu al model dels 5 contenidors? Quins models (o 
experiències) coneixeu diferent al dels 5 contenidors? 
 
La principal problemàtiques identificades del model de les 5 fraccions són: la ocupació 
de la via pública, i la responsabilitat dels usuaris (si no volen separar tots els residus 
van al tractament finalista). Queda constància de la confusió entre model i sistema. 
 
Com a models són coneguts per alguns el Residu Mínim i el Multiproducte. 
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6. Quines són les eines que ajudarien a fer una millor gestió dels residus? 
En primer lloc, l’eina que ajudaria a fer una millor gestió dels residus és l’educació 
ambiental, seguida d’inversions en valorització i prevenció i també la implantació de 
taxes. 
 
7. Creieu que les campanyes d’educació ambiental són un complement del sistema o 
bé són la base del bon funcionament d’aquest?  
 
Quasi la totalitat de participants creuen que l’educació ambiental és la base del bon 
funcionament del sistema, ara bé molts puntualitzen que ha de ser una educació 
contínua, que no es tracta de campanyes puntuals, sinó que s’han d’anar repetint cada 
x temps. 
 
8. Quines campanyes d’educació ambiental en l’àmbit dels residus coneixeu que 
s’hagin desenvolupat i quina valoració en feu? 
 
La majoria coneixen campanyes d’educació ambiental, però són pocs els que les han 
valorat. Hi ha un cert acord de que les campanyes s’han de dissenyar des del mateix 
territori per tal de donar solució als problemes concrets d’aquest municipi. Les “grans 
campanyes” donen missatges molt generals. 
 
9. Quins són els objectius reals que plantegeu en la gestió dels residus? 
 
A grans trets, els objectius reals que plantegen en la gestió de residus són la prevenció 
i minimització dels residus, seguits de la reutilització i reciclatge. 
 
10. Quines eines espereu aconseguir durant aquest curs? 
 
Esperen durant aquest curs conèixer diferents models de gestió de residus i 
experiències reals d’arreu que es puguin aplicar en el seu territori. També aconseguir 
aprofundir en els coneixements sobre les taxes de residus i la normativa vigent. 
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