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La Generalitat presenta la campanya de 
prevenció i recollida selectiva de residus: 
“els nostres residus, la nostra 
responsabilitat” 
 

 La campanya s’ha desenvolupat amb la col·laboració i finançament 
dels sistemes integrats de gestió de residus, que assumeixen el 
compliment dels objectius de reciclatge i valorització segons la 
normativa vigent, així com amb la participació de les entitats locals. 

 
El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i el 
director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, han 
presentat aquest matí la campanya per al foment de la prevenció i  la 
recollida selectiva de residus adreçada a tota la població i que aquesta 
vegada fa èmfasi en la conscienciació i el consum responsable de 
cadascú. Sota el lema “Els nostres residus, la nostra responsabilitat” la 
campanya apel·la a la consciència que tothom està implicat perquè els 
residus que es generen s’han de reduir i separar adequadament per a 
facilitar-ne la seva recuperació. Com a eina complementària a la 
campanya, que precisament es fa coincidir amb unes dates en què 
augmenta la generació de residus, es posa en marxa també un web que 
permet calcular quants residus genera cadascú i un altre per a informar-
se sobre com separar els residus i que se’n fa de cadascun d’ells, així 
com consells pràctics per reduir-los. 
 
La campanya coincideix amb l’inici de les festes de Nadal, justament l’època de 
l’any en què es generen més residus, sobretot d’envasos i embolcalls. La 
campanya, que es fa en premsa, ràdio, televisió, opis, internet, cinemes i 
pantalles de centres comercials, comença avui i durarà fins al 12 de gener.  
 
Aquesta campanya, per primer vegada, representa una aposta de la Generalitat 
en ensenyar de forma clara, entenedora i visual els residus que pot generar 
una persona en un dia, una setmana, un mes. Fent aquest exercici el que es 
vol és no amagar la gran quantitat de residus que generem, i fer entendre que 
és una realitat sobre la qual hem d’actuar tots plegats: des dels ciutadans 
consumint responsablement i separant els residus adequadament, les 
administracions gestionant la seva recollida i tractament, i les empreses dels 
sector assegurant un correcte tractament i recuperació dels materials dels 
residus. 
 
Les fraccions de residus sobre les quals incideix la campanya són: la matèria 
orgànica, els envasos de vidre, el paper i cartró, els envasos de plàstic, llaunes 
i brics, les piles i els residus d’aparells elèctrics i electrònics. 
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Cada persona genera 1,5 kg de residus al dia, 10,5 kg a la setmana, 45,5 kg al 
mes i 547,5 kg a l’any. La campanya planteja la necessitat que cadascú prengui 
consciència dels residus que genera i actuï en conseqüència. Com a consells, 
la campanya destaca que si comprem amb responsabilitat, generarem menys 
residus, el cost del seu tractament serà menor i, a més, estalviarem diners en la 
compra. També cal evitar els embalatges innecessaris; separar cada fracció de 
residus i dipositar-la al contenidor corresponent; exhaurir la vida útil dels 
aparells elèctrics i electrònics, i un cop s’han de llençar portar-los a la 
deixalleria o a la botiga on comprem el nou. Si aconseguim dur a la pràctica 
aquests consells, el nostre impacte serà menor i estalviarem diners en el 
tractament dels nostres residus. 
 
 
Calcular els residus i com reciclar-los 
 
Coincidint amb la campanya, s’ha presentat avui també dues eines virtuals. Es 
tracta d’un web on calcular els residus i un altre on poder conèixer què fem 
amb ells. El calculador de residus és una eina participativa que permet al 
ciutadà, a través d’un breu qüestionari, conèixer quants residus genera al dia i, 
posteriorment, conèixer també si els gestiona correctament. Les respostes són 
anònimes i no tenen valor estadístic. S’hi pot accedir a: 
www.calculadorderesidus.cat. 
 

 
 
El web vull reciclar! neix amb l’objectiu de facilitar el procés de reciclatge a tots 
els ciutadans. A www.vullreciclar.cat el ciutadà podrà trobar informació pràctica 
de manera fàcil i amena. Aquesta eina es posa a l’abast de tothom qui vulgui 
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separar els seus residus de forma selectiva i permet resoldre els dubtes i també 
trobar consells pràctics sobre prevenció. 
 

 
 
 

Menys residus i més recollida selectiva 
 
L’any 2010, últim any amb dades oficials, a Catalunya es van generar un total 
de 4.192.190 tones de residus, que equival a una ràtio d’1,53 kg/hab/dia. 
Respecte a les dades de l’any 2009, es va mantenir la tendència a 
l’estabilització, ja que la ràtio va ser llavors d’1,54 kg/hab/dia. D’acord amb 
aquestes dades, s’està en camí d’assolir l’objectiu de prevenció del Programa 
de gestió residus municipals, que preveu una reducció de la ràtio del 10% 
respecte dels valors de l’any 2006, que se situaven en 1,64 kg/hab/dia, i que al 
2012 s’han de situar en 1,47 kg/hab/dia. 
 
Pel que fa a la recollida selectiva total de l’any 2010, es van recollir 1.700.900 
tones de residus de forma diferenciada. Això suposa un increment del 8% 
respecte de l’any 2009, en què es van recollir un total d’1.575.716 tones. 
Expressat en percentatge, l’índex de recollida selectiva se situa en 40,57% del 
total de residus generats (37,53% a l’any 2009), per tant, la tendència de la 
recollida selectiva de residus continua a l’alça. 
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