
Benvolguts, benvolgudes,  

Les entitats social i culturals de Barcelona acostumem a donar suport i a signar manifestos 
i documents d’adhesió referits als més diversos temes d’interès ciutadà. Sabent que no som 
originals,  amb aquesta carta també us proposem  que doneu suport  a unes actuacions i a 
un manifest. La particularitat d’aquesta proposta és que té a veure amb un afer quotidià que 
ens afecta a tots els ciutadans de manera directa i que, encara que sembli insignificant, obre 
la porta a una innovació social, al nostre parer, d’una importància encara no prou 
reconeguda públicament: la recollida i tractament separat de la matèria orgànica dels 
residus municipals. 

Mentre que la recollida selectiva i recuperació d’altres materials (vidre, paper, metalls, 
plàstics, ...) troba el suport institucional i empresarial dels diferents sectors industrials 
responsables, la recuperació de la matèria orgànica sols compta amb la determinació de les 
entitats i dels ciutadans que l’han fet i que la fan possible, i amb l’empara d’algunes de les 
administracions catalanes que en són conscients de la seva importància (molts ajuntaments, 
l’Agència de Residus de Catalunya, ...). 

Certament, la recollida separada de la brossa orgànica no forma part dels assumptes 
principals de l’agenda de la majoria de regidors, alcaldes i demés càrrecs polítics, com 
tampoc ho és per a nosaltres, els ciutadans, ...  i és lògic que així sigui. Però també és 
símptoma de responsabilitat pública i ciutadana el saber valorar, entre les actuacions i 
comportaments a l’abast, aquells que són d’interès general i que representen una millora 
social col·lectiva. No hi ha dubte que la recollida selectiva de la matèria orgànica dels 
residus municipals n’és una d’important, ja que, a resultes d’un petit canvi d’hàbits i 
d’organització inicials, s’esdevenen immillorables resultats socials i ambientals. Poques 
vegades els ciutadans podem dur a la pràctica una acció de millora ambiental efectiva en 
un entorn ecològicament cada cop més exigent. 

Des de la nostra associació (veieu el requadre adjunt de presentació), hem considerat que 
les entitats socials i culturals de la ciutat de Barcelona havíem de fer un esforç d’impuls 
ciutadà de la recollida separada de la matèria orgànica. L’Ajuntament de Barcelona, a 
partir de la implantació de la nova contracta de neteja i recollida de residus, ha fet possible 
aquesta separació, però, al nostre entendre, amb un esforç discret per explicar-ne les raons 
que la fonamenten. Tot fent aquesta valoració (que esperem que compartiu), i esperonats 
per unes primeres trobades que vam tenir  amb algunes entitats ciutadanes i veïnals, 
endeguem un seguit d’actuacions de les que us volem fer partícips:  

- D’entrada, estem a la vostra disposició per fer una reunió o trobada amb la vostra 
entitat per divulgar, comentar i debatre, amb vosaltres i amb els vostres associats i 
amics, sobre la importància de la separació de la matèria orgànica dels residus 
municipals. 

- Hem organitzat un fons bàsic de documents que informen i expliquen que és la 
matèria orgànica i els per què la seva recollida separada contribueix a solucionar de 
manera solvent els conflictes i perjudicis socials i ambientals que causen els residus 
municipals.  



- Hem elaborat una proposta de manifest per tal de donar publicitat a la iniciativa 
(l’adjuntem).  

Pel que fa a les reunions o trobades, ja sigui amb els membres dels vostres òrgans de 
govern o adreçades a associats, poseu-vos en contacte per correu electrònic o per telèfon 
amb nosaltres i ens adequarem a les vostres formes i necessitats.  

En quant al manifest pensem que fora bo fer-lo públic a finals d’any o el gener/febrer de 
2011, quan faci més o menys un any que els nous contenidors i cubells de residus orgànics 
es repartiren pels carrers i domicilis de Barcelona. 

El diferents documents i materials, així com el manifest, els trobareu a la web de la nostra 
entitat (www.cepa.cat).  

De tota manera, el millor fora que participéssiu també de l’impuls col·lectiu tot fent 
difusió, a la vostra manera i traves dels mitjans propis de que disposeu, del missatge 
principal d’aquesta proposta que us fem, la qual es vol des de la ciutadania i per a la 
ciutadania. 

 

Barcelona, setembre de 2010 

 

El Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA - www.cepa.cat ), és una entitat 
ciutadana que des de finals dels anys vuitanta treballa en l’àmbit de la contaminació 
d’origen urbà i industrial tot proposant solucions practicables. Fidel als seus propòsits 
fundacionals, recolza i participa en el treball dut a terme per diferents  plataformes i 
entitats formades per ciutadans afectats per projectes i instal·lacions agressives vers la salut 
i el medi i col·labora amb diferents administracions i entitats socials en projectes de gestió 
preventiva de residus.  El CEPA té la seu principal a Molins de Rei i compta amb grups 
actius i representació a Barcelona i a altres municipis metropolitans. El CEPA està federat 
a “Ecologistes de Catalunya” (www.ecologistes.cat ) i ha estat una de les entitats 
impulsores de la “Fundació Catalana de Prevenció de Residus i Consum Responsable” 
(www.residusiconsum.cat ).     

 



 

Proposta de manifest 

D’aquest manifest en volem recollir suggeriments i propostes durant el mes de setembre i 
fer-ne difusió per a la seva signatura els mesos de novembre i desembre. La presentació 
pública pensem que fora bo fer-la el mateix desembre de  2010 o el gener de 2011, quan 
faci més o menys un any de l’endegada de la recollida separada de la brossa orgànica a 
tota la ciutat de Barcelona.    

 

 

Suport ciutadà a la recollida selectiva de la brossa orgànica dels residus municipals. 

 

A l’any 2010 s’ha posat en marxa el servei de recollida i tractament separat de la brossa 
orgànica dels residus municipals al conjunt de la ciutat de Barcelona. Ara, els ciutadans 
que vivim o treballem a la ciutat, podem participar en la millora de les condicions 
mediambientals i ecològiques del nostre entorn fent la separació de la fracció orgànica.   

Les entitats ciutadanes, veïnals i culturals que sota signem aquest document, reconeixem la 
importància d’aquesta recollida i tractament separat de la matèria orgànica dels nostres 
residus municipals i constatem que: 

- La brossa orgànica dels residus municipals és la fracció dels nostres residus 
ecològicament més valuosa. Si la separem estem permeten que es pugui recuperar i 
retornar a la natura convertida en compost i tancar així el seu cicle. 

- Si la matèria orgànica no es separa va a parar a un abocador o a una incineradora, el 
qual comporta problemes de contaminació dels sòls, de les aigües i de l’atmosfera i 
ens afecta la nostra salut.  

- Els residus que fem a la ciutat de Barcelona fan cap a altres indrets del país i 
generen conflictes socials i de justícia ambiental. Separar la brossa orgànica ajuda, 
no sols a evitar aquests conflictes, sinó també a trobar sinergies entre els àmbits 
territorials catalans. 

- La recollida i tractament separat de la matèria orgànica és el principal fonament de 
tota gestió pública dels residus municipals que prima l’objectiu de la prevenció. Al 
separar els residus orgànics es facilita la recuperació de la resta de components dels 
residus, alhora que una millor atribució de responsabilitats socials. 

- El canvi d’hàbits i d’organització que comporta la recollida separada dels residus  
domèstics no implica gran esforç i és fàcilment assumible pels ciutadans, entitats i 
empreses que viuen, treballen i tenen seu a Barcelona. Sols és necessari fer-se el 
propòsit inicial que impulsi aquest canvi d’hàbits. 



- L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Estat d’Espanya no han 
establert encara prous incentius institucionals i informatius que propiciïn que aquest 
impuls primer es doni de manera majoritària o generalitzada. 

 
Per tant,  
 
- Manifestem que hem implantat o implantarem la recollida separada de la brossa 

orgànica en les nostres dependències i en les nostres activitats, contribuint també a 
difondre els motius, avantatges i beneficis entre els nostres associats, usuaris i 
col·laboradors. 

- Demanem a l’Ajuntament de Barcelona i a les administracions competents de la 
Generalitat que procurin de manera especial pel bon funcionament d’aquesta 
recollida selectiva i en garanteixin un tractament de qualitat, que es correspongui 
amb la cura que els ciutadans tenen en fer una bona separació dels residus. Per a tal 
fi és responsabilitat de les administracions públiques avançar vers un marc 
institucional que afavoreixi i incentivi l’èxit d’aquest impuls col·lectiu de millora 
social.      

- Considerem que, igual que amb la resta d’àmbits d’actuació pública, cal seguir 
millorant la gestió dels residus amb transparència tot afavorint la informació i la 
participació ciutadana. Per a la recollida selectiva de la brossa orgànica aquest 
requisit és imprescindible ja que el que s’està demanant és el compromís conjunt de 
ciutadans, entitats, administracions públiques i empreses. Per tant, demanem a 
l’Ajuntament de Barcelona ser informats periòdicament sobre la recollida i 
tractament dels nostres residus i que, alhora, s’estableixin àmbits efectius de 
participació ciutadana per a la millora d’aquests serveis públics. 
 

Barcelona,  desembre de 2010  


