
BALANÇ DELS RESIDUS MUNICIPALS A
ARBÚCIES (I)

intERCanvi

Gràfic nº 1. Elaboració pròpia. Dades Agència de Residus de Catalunya i Ajuntament Arbúcies

El reciclatge

ERC - Arbúcies

Número monogràfic dedicat al reciclatge, i energies alternatives

REDACCIÓ ERC - Arbúcies

Quina és la realitat del reciclatge a
Arbúcies?
 1. Reciclem menys. No separem la
brossa adequadament. 

Però el més greu és que encara ho fem
pitjor que fa uns anys. Segons dades de
la Generalitat de Catalunya, l'any 2008
la recollida selectiva bruta a Arbúcies
representava el 58% del total de brossa
generada, i en canvi l'any 2017 el
percentatge ha baixat fins al 35%, lluny
del 50% de l'objectiu que la Comissió
Europea es va fixar per a l'any 2020.

A escala comarcal Arbúcies ocupa
només la posició núm. 14 dels municipis
que més reciclen d'un total de 26, just
per darrere de Blanes i per davant de
Sant Hilari Sacalm (vegeu gràfic núm. 2
de la pàgina 2). Arbúcies també es troba
per sota de la mitjana de recollida
selectiva bruta de Catalunya que és del
39,9% (any 2017).

Continua a la pàgina núm. 2.

ARBÚCIES
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BUTLLETÍ D'ERC - ARBÚCIES
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INSTAGRAM

Quina és la realitat a
Arbúcies?

Els residus municipals constitueixen entre
el 7 i 10% dels residus totals generats a la
Unió Europea, però la seva gestió ha estat
sempre molt complexa. Malgrat això, si la
gestió dels residus municipals és òptima,
la qualitat general del sistema de residus
d’un país també serà bona.
És per això que les autoritats competents
han d’establir plans de gestió i programes
de prevenció de residus. També s’ha de
promoure augmentar l’ús d’energies
renovables, incrementar l’eficiència
energètica, aplicar l’economia circular, és
a dir prevenir, reutilitzar, reciclar i
recuperar, i no oblidar el principi de qui
contamina paga perquè qui genera el
residu ha de pagar la despesa de la seva
gestió.

La conclusió és clara. Segons el
Parlament Europeu la gestió dels residus
ha de millorar. Aquest any 2018 la Unió
Europa s’ha proposat aconseguir una
taxa de reciclatge pels residus sòlids
urbans del 55% l’any 2025, un 60% el
2030 i un 65% el 2035.

Amb aquest intERCanvi dedicat al
reciclatge i a les energies alternatives
fem una anàlisi detallada del grau de
reciclatge al nostre municipi, malgrat
que per qüestions d'espai no hem pogut
incloure tot allò què haguéssim volgut.
També manifestem la nostra decepció
amb l'actual servei de recollida de
residus municipals, que té molt camí per
millorar. Exposem que ERC - Arbúcies
aposta obertament per l'ús d'energies
d'origen 100% renovables, i finalment us
fem partícips d'algunes interioritats de la
nostra cap de llista Ester Soms.
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Balanç dels residus municipals a Arbúcies. El
reciclatge (II)

Gràfic nº 2. Elaboració pròpia. Dades Agència de Residus de Catalunya

vé de la pàgina anterior

Propostes:
Som conscients que l’evolució de la
quantitat de residus generats està molt
relacionada amb el nombre d’habitants i
amb la situació econòmica, però també
amb la seva gestió. Des d’ERC
proposem implantar el sistema porta a
porta per millorar la recollida de residus
orgànics, augmentar el nombre de
vehicles que recullen la brossa, ampliar i
canviar les seves freqüències de pas,
aplicar un manteniment regular dels

En relació a la recollida
selectiva, Arbúcies ocupa
la posició núm. 14 del
total de 26 municipis de la
comarca de la Selva.

REDACCIÓ ERC - Arbúcies

2. Quin material reciclem més les
arbucienques i arbuciencs? Ja sabem
que hem de reciclar més. Però quins són
els materials que més aboquem als
contenidors? Doncs amb dades de l’any
2017, el 21,8% de tota la recollida
selectiva bruta correspon a la fracció org
ànica, el 20,3% al vidre, el 12,4 al paper i
també 12,4% als envasos. A l’evolució
des de l’any 2002 s’observa clarament
un increment d’aquests percentatges molt
probablement correlacionats amb
l’increment de la població del municipi. És
a dir com més població té el municipi, els
percentatges en general també
augmenten.

Arbúcies és un municipi que recicla, sense
dubte, però no assoleix encara els
percentatges de reciclatge del conjunt de
Catalunya. De fet, el percentatge de
recollida selectiva a Arbúcies ha baixat
significativament els darrers anys. A més,
a escala comarcal Arbúcies es troba al
mig, ni és dels que menys recicla ni dels
que més. El percentatge de recollida de
fracció orgànica és molt baix, i en els
darrers sis anys no s’ha aconseguit reduir
la quantitat de brossa que generem al dia.

contenidors i substituir tots els que estiguin
en mal estat, entre altres. Des d’ERC –
Arbúcies creiem que hi ha molt camí per
millorar, que es poden fer les coses de
manera diferent però es necessita la
implicació de les arbucienques i arbuciencs.
No hem d’oblidar que la responsabilitat és
compartida: les autoritats i els habitants del
poble.
 Font:  Agència de Residus de Catalunya
(Generalitat de Catalunya) i Ajuntament
Arbúcies.

L'anàlisi

Proposem implantar el porta a porta

3. La recollida de fracció orgànica
disminueix. Fa set anys que el percentatge
de deixalles orgàniques no para de baixar.
L’any 2012 el percentatge de fracció org
ànica respecte al total dels residus
municipals era del 10.8%. L’any 2017 fou
del 7,7% tan sols. Els últims tres anys
(2015-2017) malgrat haver pujat molt
lleugerament les dades sensiblement més
baixes que durant el període 2012-2014.
Aquesta dada considerem que és important
perquè cal recordar que, en general, gairebé
un 40% dels residus que es generen als
domicilis són matèria orgànica.

4. Generem pràcticament la mateixa
brossa que a l’inici de la dècada.  A banda
de reciclar menys els arbuciencs fa molts
anys que no aconseguim reduir la brossa
que generem al dia. L’any 2017 cada
habitant d’Arbúcies generava 1,18 kg de
brossa al dia, i el 2012 1,17 kg/hab./dia. Una
quantitat que no variat pràcticament en els
darrers 6 anys. En canvi, durant la primera
dècada del XXI sí que va haver-hi una
reducció significativa, però que els darrers
anys no ha tingut continuïtat.  Val a dir que
la mitjana catalana encara és pitjor, perquè
genera més brossa: 1,30 kg/hab./dia (any
2017).
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Les plaques
solars
fotovoltaiques

L'apunt

REDACCIÓ ERC - Arbúcies

És cert que a la nostra Vila, aprofitant
l'extensa massa forestal que la rodeja, s'ha
donat un gran impuls a les calderes de
biomassa per escalfar equipaments
municipals. També ho és que l'energia solar
ha sigut la gran oblidada durant aquest
mandat, perquè les plaques que es van
posar al seu dia als poliesportius de Can
Pons i Can Delfí estan espatllades i són un
monument a la desídia.

La restrictiva i absurda llei que hi havia fins
fa ben poc no ajudava gens tampoc
(l'anomenat i surrealista impost al sol). Així
doncs, tenim la gran oportunitat de revertir
aquesta situació i aprofitar aquesta font
d´energia neta i inesgotable que produeix la
nostra estrella més propera. La situació
geogràfica d'Arbúcies, encara que al fons
d'una vall, és suficientment òptima perquè
l'Ajuntament faci un pas decidit sense punt
de retorn a promoure i expandir l’energia
solar. La instal·lació de plaques solars als
edificis públics, fomentar amb ajudes i
bonificacions la seva implantació tant a
empreses com a particulars o comunitats de
veïns i la divulgació d’aquesta energia són
un opció a la qual donem suport.

Les calderes de biomassa i les plaques
solars són totalment compatibles, cadascuna
s'ajusta a les solucions més adients a cada
cas, i el seu objectiu és, a banda de fer-nos
més fàcil i econòmic el dia a dia, contribuir a
la causa de construir un demà més humà.
Pensem i actuem abans de somiar en ell.

El servei d'escombreries

Hi ha alguna zona del
poble que ha estat sense
servei d'escombraries 5
o més dies.

L'opinió

En els darrers mesos la imatge de
moltes bosses d'escombraries fora
dels contenidors no és un fet
puntual sinó ja quelcom habitual al
nostre poble. L’equip de govern diu
que aquest problema és
conseqüència del “turisme
d'escombraries". Què és el "turisme
d'escombraries"? Aquelles persones
que viuen en un poble amb el
mètode de recollida “porta a porta”
però no volen reciclar i quan es
desplacen deixen les escombraries
en un altre poble. Segons
l'Ajuntament això explica, que a
Arbúcies, els contenidors propers a
carreteres de pas o zones
industrials estiguin sempre a
vessar. Nosaltres creiem que això
és un fet que succeeix a molts
pobles, no només a Arbúcies. A
més, hem detectat que hi ha zones
del poble que no són de pas i els
contenidors continuen estant plens
durant dies, amb bosses apilonades
al seu davant. Per tant, l'argument
del turisme d'escombraries és poc
creïble. Considerem que el servei
de l'empresa de recollida
d'escombraries no és l'adequat. Cal
revisar el model: la freqüència de
recollida no és la mateixa a totes les
zones.

Les plaques fotovoltaiques
converteixen l'energia solar en
energia elèctrica. L'eficiència
dels panells solars millora
cada any.

La segona raó que l'Ajuntament
d'Arbúcies argumenta per justificar
la imatge de moltes bosses
d'escombraries a fora dels
contenidors és que la gent del poble
té mandra d'obrir el contenidor. Si
això fos cert, llavors l'Ajuntament
d'Arbúcies demostra una falta de
pedagogia social. És l'organisme
responsable de sensibilitzar als
arbuciencs de la importància del
reciclatge i d'explicar el perill
sanitari que comporta deixar les
escombraries fora dels contenidors!
Una dada. Fa uns dies l'Ajuntament
va posar uns papers en els
contenidors on s'informava de les
sancions que poden aplicar en cas
de deixar una bossa a fora. Quant
han durat aquests papers? Molt
poc. No s'han tornat a posar, i no
sabem si han estat simplement
informatius o s'ha aplicat cap
sanció.

Fotos realitzades aleatòriament entre els mesos de desembre 2018 i gener 2019.

REDACCIÓ ERC - Arbúcies
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REDACCIÓ ERC - Arbúcies

Ester Soms

pel·lícula és.....Són 2: GREASE i DIRTY
DANCING. 15.Si haguessis d’anar a un
país estranger quin triaries? USA. 
16.Estàs casada i/o tens família? Estic
casada des del 2003 i tinc 2 fills un de 13 i
una de 9. 18.Tens alguna mania? Si.. 
19.Quin escriptor tens com a referent?
Bucay. 21.Digue’ns aquella situació en
què et volies fondre....Quan em vaig
confondre de persona. 22.On va passar
aquella anècdota divertida?....en un
viatge amb amigues. 24.T’agrada molt... 
les pipes.

ERC - Arbúcies
https://www.facebook.com/ercarbucies/
https://www.instagram.com/ERCarbucies/
http://locals.esquerra.cat/arbucies
https://www.youtube.com/ (ERC arbúcies)

arbucies@esquerra.cat

La mirada

és una publicació d' "ERC - Arbúcies"

Direcció: Ester Soms. Coordinació: Ester Soms i Anna
Teixeira
Redacció: equip secció local ERC - Arbúcies

24 aspectes que desconeixies

IntERCanvi

1.Ets activa a les xarxes socials? Sí,
m'agrada estar al dia i publicar.. però de
vegades quan estic enfadada les haig de
tenir lluny. 2.Ets sòcia de?
ONCOLLIGA,OMNIUM, ANC. 3.Quina és
la teva sèrie preferida? Ara no tinc gaire
temps però havia seguit sempre les de
sobretaula de TV3 com el cor de la ciutat,
secrets de família, poble nou, la Riera. 
4.Quins dibuixos miraves de petita? El
diari d'un escolà, barrufets, Arale. 
5.Quants fas que ets regidora a
l’ajuntament?  Aquest 2019 en farà 4. 

6.Si haguessis de triar un restaurant
quin tipus de menjar triaries? Xinès,
pizza, mexicà. També gaudeixo amb carn
a la brasa i torrades i darrerament m'he
aficionat al Japonès.7.A que es dedica
l’Ester Soms?  Al comerç, un negoci
familiar de 38 anys de vida. 9.Com creus
que et defineixen? Activa. 10.Quin és el
teu objectiu a la vida? Veure feliços els
meus fills. 11. La fita més important que
has aconseguit fins ara: els meus fills. 
12.Quan fa que ets militant d’ERC?  Des
del 2012. 14.La teva
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