DOSSIER DE PREMSA

REPTE BAIX PENEDÈS, PROGRAMA D’ACCIONS PER A LA MILLORA DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA

REPTE BAIX PENEDÈS: LA COMARCA APOSTA PER
ARRIBAR A LES XIFRES EUROPEES DE RECICLATGE

Es posa en marxa el Repte Baix Penedès amb la ubicació de
2.187 nous contenidors de brossa selectiva i una campanya
de sensibilització i participació ciutadana que arribarà a les
llars de 10 municipis de la comarca.

El Repte Baix Penedès, encetat per l’empresa comarcal
EcoBP, és un programa de sensibilització i participació de la
ciutadania a 2 anys vista, amb el què volen passar de la cua
al capdavant del rànquing del reciclatge a Catalunya.

Tenim un repte: que el 40% de la brossa que es genera a la
comarca es separi selectivament.

El repte pren força perquè s’ha desenvolupat conjuntament
amb la implicació dels 10 municipis de la comarca que
formen part d’EcoBP. D’aquesta manera es pretén no
només arribar a més persones sinó, també, treballar de
forma individualitzada els aspectes problemàtics de
reciclatge que té cada municipi.

EL REPTE BAIX
PENEDÈS VOL
DONAR LA
VOLTA A LES
ESTADÍSTIQUES
ACTUALS DE
RECICLATGE A
LA COMARCA

Les dades del reciclatge al Baix Penedès són clares. Actualment només
el 22,46% dels residus que es generen es separen als contenidors de
selectiva (els de color blau, verd, groc i marró), mentre que el 77,54%
va a parar al contenidor de rebuig, el de color gris.
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Afortunadament, les dades de Catalunya ens demostren que tenim
molt marge de millora, ja que la mitjana de selectiva reciclada a la
comunitat autònoma és del 40,62%.
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Aproximadament el 60% dels residus que es generen en una llar són
envasos que podem reciclar. En canvi, al Baix Penedès el groc és el
contenidor menys utilitzat.
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Habitualment, el que la ciutadania desconeix és l’efecte que provoca
fer servir els contenidors de selectiva o els de rebuig des del punt de
vista econòmic.
D’una banda, el que llencem al contenidor de rebuig (el de color gris)
s’envia a la planta de tractament mecànico-biològic de Botarell on
s’aprofita per reciclar el 47% del pes que arriba. El 53% restant s’envia
a l’abocador i, tant la planta de tractament com l’abocador suposen un
cost pels municipis. El que paguem en aquest cas es podria assimilar a
una sanció, ja que els residus abocats han acabat la seva vida útil i són
un llast per al nostre medi ambient.
En canvi, els residus que reciclem correctament als contenidors groc,
blau, verd i marró, suposen un ingrés pels municipis, ja que són
materials que poden tenir una nova vida.

Com que l’ús dels contenidors de selectiva al Baix Penedès és molt
baix, els ingressos aconseguits per aquesta via no són suficients per
assumir la quantitat que cal pagar pel rebuig abocat. Així doncs, el cost
de la recollida de residus a la comarca creix exponencialment i els
municipis han de destinar pressupostos elevats a aquesta partida.

Si entre tots els veïns i veïnes de la comarca reciclem els nostres
residus, ingressarem més diners que reduiran el cost de la recollida
d’escombraries.

El Baix Penedès té un repte
Per fer front a aquesta situació, EcoBP enceta un projecte trencador: el
Repte Baix Penedès.
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Tècnicament el repte és un programa de dos anys de vigència durant
els quals es farà una tasca intensiva per assolir les dades de reciclatge
europees: arribar al 50% de la brossa reciclada selectivament. Per això
s’han previst dues línies estratègiques: un Pla de sensibilització i
participació ciutadana i un Pla d’actualització del sistema de recollida
de residus. Aquestes línies estratègiques s’orienten a:
-

Facilitar i apropar el reciclatge als ciutadans i ciutadanes de
la comarca;

-

Engrescar les persones per tal que s’impliquin activament,
fent-los veure que cada acció individual suma pel repte
col·lectiu;

-

Donar a conèixer el funcionament del sistema de recollida
dels nostres residus per tal de trencar mites.

Apropem el reciclatge a les persones
El primer pas per millorar els resultats de reciclatge l’han fet els 10
municipis que, conjuntament i sota el paraigües d’EcoBP han assumit
la inversió que ha suposat ubicar més de 2000 contenidors nous de
selectiva i apostar per un nou model de camions de recollida de la
brossa.

Així doncs, durant el mes de setembre es van incorporaran arreu de la
comarca les anomenades “illes de 5 fraccions”, és a dir, punts als quals
hi ha contenidors de les 5 fraccions (rebuig, orgànica, paper, vidre i
envasos).
Amb aquesta inversió, s’ha aconseguit un increment de les illes de 5
fraccions del 192%, ja que, en conjunt, els 10 municipis que formen
part d’EcoBP han passat a tenir 656 ubicacions amb els 5 contenidors,
quan abans de l’estiu el nombre era de tan sols 225. El benefici directe
pel ciutadà consisteix en una major proximitat als contenidors,
sobretot dels que més utilitza la gent que recicla –els grocs-, a més de
la comoditat de disposar dels contenidors agrupats en el major
nombre de casos.
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D’altra banda, també s’ha integrat després de l’estiu una nova flota de
camions de càrrega lateral. Aquest tipus d’infraestructura suposa un
important estalvi energètic i també un procés de càrrega dels residus
més ràpid i eficient.

Impliquem en primera persona
Tot i la importància de disposar d’un sistema eficient de recollida de
residus, el reciclatge a la comarca no podria millorar sense la
implicació directa de la seva ciutadania. Per això EcoBP llença el Repte
Baix Penedès, una campanya de socialització dissenyada com un
desafiament col·lectiu.

El repte s’identifica amb la voluntat de la comarca per millorar i
convertir-se en un referent mediambiental. I per estimular la
implicació de les persones s’ha construït un pla d’accions a dos anys
vista. Totes aquestes actuacions busquen:

1. Donar a conèixer el nou sistema
Donar a conèixer el funcionament del sistema de recollida de
la brossa per tal de potenciar la participació i implicació
ciutadana en el reciclatge de la comarca. Quins avantatges té
el sistema de les illes de les 5 fraccions? Bàsicament, el sistema
ho fa més fàcil a qui vulgui reciclar, ja que s’incrementen els
punts amb contenidors de selectiva.

2. Impulsar el canvi social
L’estratègia d’accions pretén

estimular

la

població

a

emprendre canvis individuals per a assolir un benefici
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comunitari, reforçant la idea que si tots reciclem, estalviem
diners.

3. Posicionament i coneixement social d’EcoBP
En últim terme, les propostes d’accions tenen per objectiu
donar a conèixer EcoBP entre la ciutadania com a l’empresa
comarcal -suma de tots els que creuen que junts es pot fer més
i millor-, que gestiona un servei bàsic en el nostre dia a dia com
és la recollida, gestió i eliminació dels residus.

Per assolir aquests objectius, el repte s’ha desenvolupat com una acció
compartida entre els 10 ajuntaments que formen part d’EcoBP.
D’aquesta manera el desafiament pren més força i s’aconsegueix
arribar a més persones que poden sumar la seva acció al repte
col·lectiu. A més a més, per poder arribar a tots els veïns i veïnes dels
municipis de la comarca s’han dissenyat un seguit de materials amb
informació útil pel dia a dia de les persones que es farà arribar a les
seves llars.

Sumes? Ens costarà menys.
El tret de sortida al Repte Baix Penedès té lloc a l’octubre de 2013, en
el moment en què s’han fet efectius els canvis en el sistema (ubicació
dels nous contenidors i integració dels camions de càrrega lateral).

La primera acció que es portarà a terme serà una campanya de
comunicació que donarà a conèixer el repte reforçant la idea que cada
persona pot decidir si suma o resta al desafiament col·lectiu. Sota el
lema “Sumes? Ens costarà menys”, la campanya s’orienta a
conscienciar la ciutadania que existeixen 4 contenidors que sumen
(blau, verd, groc i marró), és a dir, que suposen un ingrés. En canvi, el
que llencem al contenidor gris de rebuig resta i ens fa perdre posicions
tant mediambientals com econòmiques.
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Per associar cada contenidor amb el seu efecte (sumar o restar), s’ha
conceptualitzat i dissenyat una campanya molt visual i trencadora, on
els propis contenidors són un dels principals elements de
sensibilització.
Així doncs, els contenidors dels diferents municipis implicats en el
repte incorporaran una imatge gràfica molt potent. Els contenidors
adquireixen qualitats humanes. Així, els que sumen agafen els
objectes que s’hi poden reciclar i el que resta els deixa caure per
evidenciar l’efecte negatiu del rebuig:

Mentre els contenidors de selectiva t’informen que si separem bé, tots
estalviem per cada tona reciclada, el de rebuig informa que si no
reciclem, tots hem de pagar més.
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D’altra banda, tots els contenidors incorporen la imatge gràfica del
Repte

Baix

Penedés,

L’element

principal

del

programa

de

sensibilització que reforça el paper positiu o negatiu dels diferents
contenidors:

Finalment, la part del darrere dels contenidors, que és la que es pot
veure des d’un vehicle rodat que passa pel carrer on estan ubicats els
contenidors, incorporen el lema general de la campanya, “Sumes? Ens
costarà menys”:

Per tal d’explicar el repte a la ciutadania, s’han desenvolupat tres
elements bàsics:
-

Una peça especial;

-

Un flyer personalitzat per municipi;

-

Una col·lecció de fulletons de temàtiques específiques.

Aquests materials es faran arribar als ciutadans dels 10 municipis que
formen part d’EcoBP.
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Pel que fa a la peça especial, es tracta d’un material molt visual que
recull tres tipus de continguts:
a. En una primera part s’explica quina és la situació del
reciclatge a la comarca i es reforça la idea dels
contenidors que sumen (selectiva) i els que resten
(rebuig);
b. En segon lloc, incorpora una infografia que explica
quin camí segueixen els nostres residus un cop els hem
dipositat a cada contenidor.
c. Finalment recorda quins residus van a cada tipus de
contenidor i quins no.
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La peça especial l’acompanya un flyer personalitzat per cadascun dels
municipis, que permet a la ciutadania conèixer la situació concreta i
les singularitats del seu propi municipi:
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D’altra banda, la campanya ha volgut aprofundir en determinades
temàtiques que suposen un problema reiterat en diversos municipis
de la comarca. D’aquí ha sorgit la col·lecció de fulletons que aborden
aquestes temàtiques de forma separada i confronten l’alternativa que
suma enfront de l’actitud que resta tant mediambientalment com per
benestar dels veïns i veïnes.

Aquesta col·lecció tracta temes tan diversos com l’actitud dels turistes
enfront del reciclatge o la manera correcta en què s’han de reciclar les
restes de poda que es produeixen en zones d’habitatges unifamiliars
amb jardins. Actualment s’han desenvolupat 4 flyers específics però
l’objectiu d’aquestacol·lecció és poder ampliar les temàtiques
abordades en funció de les necessitats específiques dels municipis:

Finalment, aquesta primera acció de llançament del repte estarà
reforçada amb el disseny de pòsters que reforcen, un cop més, la idea
que hi ha contenidors que sumen:

12

EcoBP ha apostat, a més, per fer visible la campanya als ciutadans fent
una acció de carrer que ens ajudi a reforçar els missatges concrets
elaborats per la mateixa.
Posteriorment a aquesta acció de llançament, el repte Baix Penedès es
mantindrà actiu amb la posada en marxa de noves accions de
socialització.

EcoBP, el valor de treballar plegats suma
EcoBP és l’empresa comarcal que s’encarrega de gestionar la recollida i
eliminació dels residus municipals de 10 poblacions del Baix Penedès:

•

Albinyana

•

El Montmell

•

Banyeres

•

Llorenç del P.

•

Bellvei

•

Masllorenç

•

Bonastre

•

Santa Oliva

•

Calafell

•

Vendrell
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EcoBP és fruit del moment que vivim i dóna resposta als principals
reptes de la vida actual, on es fa cada cop més important l’eficiència i
l’ús racional dels recursos. De fet, EcoBP és una empresa consorciada
entre Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), el Consell
Comarcal del Baix Penedès i els 10 municipis que en formen part. Amb
aquesta formula, EcoBP incorpora el coneixement professional de
l’empresa privada així com la vocació de servei a les persones de
l’administració pública.

La filosofia d’EcoBP és sumar les sinèrgies entre els diferents
municipis, posant en comú els recursos i el disseny de respostes a
problemàtiques i necessitats que, en el fons, són similars a tots els
municipis.

Tot

i la diversitat

entre municipis

(grans/petits,

platja/interior), hi ha moltes qüestions comunes: segones residències,
turisme, gestió de podes i jardineria...
Així doncs, de manera conjunta, es pot garantir un alt nivell de
prestacions a tots els municipis i formular respostes més sòlides i
cohesionades. Tant en la gestió del servei, com en les polítiques de
comunicació i sensibilització. Perquè treballar tant la gestió com la
comunicació de manera conjunta ens dóna la possibilitat de plantejar
accions i fites més enllà del que podríem fer de manera aïllada. Tots en
sortim reforçats.

La gestió mancomunada del serveis permet generar sinèrgies i
eficiències en múltiples fronts:
-

Estalvi en desplaçaments;

-

Optimització de recursos humans;

-

Amortització de les inversions;

-

Estudi de rutes i ubicacions més eficients;

-

Ús de tecnologies més eficients;

-

etc.

El programa de sensibilització i participació ciutadana és una prova
més dels beneficis que comporta treballar plegats.
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Aquesta acció és la primera gran inversió que l’empresa i els municipis
consorciats fan en la comarca. El canvi dels més de 4.600 contenidors i
la renovació del parc de vehicles tindrà un cost d’inversió total de
2.700.000 €.
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RENOVACIÓ DEL PARC DE CONTENIDORS
DE RESIDUS MUNICIPALS.
TRET DE SORTIDA AL PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I
PARTICIPACIÓ PER A LA MILLORA DEL RECICLATGE

Dades tècniques

2.187 contenidors nous
4 vehicles de càrrega lateral nous i 1 màquina
hidronetejadora
2.700.000 € d’inversió
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