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Residus? Quins residus?
Una publicació sobre els nous
models de gestió de residus
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De festa en festa... i llenço perquè no
me'n consciencio
La festa d'aniversari del Maurici va ser d'allò
més lluïda. Tothom s'ho va passar la mar de bé, i

van riure molt. El Maurici va rebre molts regals,
tots ells molt ben empaquetats amb paper de regal, ficats en caixes de cartró i en bosses de plàstic, i protegits amb porexpan quan convenia.

Els entrepans també eren boníssims. Feien
molt bona fila, tan ben embolcallats amb paper de
cel·lofana i presentats en una caixa de cartró. I es
van consumir força llaunes de beguda. Tot plegat,
un cop consumit, es podia llençar barrejat còmodament en els mateixos cubells d'escombraries:
els plats de plàstic, els gots de plàstic, els coberts
de plàstic, les ampolles de vidre no retornable, les
luxoses invitacions a la festa (de cartró), els brics

de suc, les restes d'entrepans, les restes de
begudes, les estovalles de paper, els tovallons
bruts, alguna pila de les càmeres fotogràfiques...
Ah! I també una gran quantitat de menjar
sobrant: entrepans, patates, canapès, olives, pastissets...
Va ser una gran festa. S'hi van omplir de brossa dotze bosses de mida industrial.
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La Carme els fa una reflexió sobre la gran
quantitat de deixalles que provoquem en la nostra societat. I que això és un problema.

La Carme d'ètica, els llança un repte
L'endemà, a l'institut, la festa anava de boca
en boca. Quina festassa!, es meravellava tothom. Fins i tot li ho van comentar a la Carme, la
professora d'ètica, que els feia la primera hora
dels dilluns.
S'entenen molt bé amb la Carme, els alumnes. És una profe molt maca i molt interessant,

que els explica tot d'històries, de vegades un
xic estranyes, sobre la vida als països de l'Àfrica.
De tardes, col·labora com a voluntària amb una
ONG d'ajuda al Tercer Món i sostenibilitat planetària. Sona bé, això de la sostenibilitat planetària. Encara que cap dels nois no sap exactament
de què va.

La Carme es fa explicar la festa del Maurici.
Aquest i aquest regal. Entrepans molt ben presentats. Menjar en abundància. En va sobrar un
munt. Tovallons de paper. Gots de plàstic.
Coberts de plàstic. Plats de plàstic. Llaunes.
Llaunes. Llaunes. Llaunes.

«I què?», salten el Maurici, l'Erika i el Nil.
«Són escombraries, no? Residus, no? Deixalles,
no? Brossa, no? Brutícia, no?»
La Carme els llença un repte: «què en fem,
tots plegats, dels residus? Ho podeu esbrinar?»
«I tant, que sí, que ho esbrinarem.»
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Els residus, una gran (i nombrosa) família
El Maurici, l'Erika i el Nil es van prendre molt
seriosament el desafiament de la Carme. Però,
ben bé, no sabien per on començar. Són importants els residus? Se'n cuida algú? Què passa un
cop són al contenidor? I, parlant de contenidors.
Per què n'hi ha de diversos colors?
Com que no sabien cap a on anar, van anar
a petar a Internet i hi van descobrir algunes
coses interessants. Per exemple, que dels residus sí que se'n cuida algú: els escombriaires,

els camions de recollida, els tècnics que des
dels ajuntaments i altres administracions planifiquen les rutes de recollida de les escombraries... Van poder constatar que existeix una
Agència de Residus a Catalunya, que promou la
recollida selectiva, el reciclatge i la reutilització
dels residus.
També van esbrinar que cada un de nosaltres
fa més d'un quilo i mig de residus cada dia, és a
dir, més de mitja tona a l'any. Una família de quatre persones, doncs, fa més de 2.000 quilos de
deixalles cada any. No es van voler ni imaginar la

quantitat de brossa que feia tota la població de la
ciutat. On es podia ficar tota aquella brossa? Mare
meva! La Carme tenia raó: tenim un problema!
Tot buscant a diferents pàgines web van veure
que no tots els residus són iguals: hi ha les restes
de menjar, les ampolles de vidre, els papers i els
cartrons, els diferents tipus d'envàs: llaunes de
conserva, llaunes d'alumini, ampolles de diversos plàstics, brics, i fins i tot alguns residus que,
abandonats a la natura, poden ocasionar greus
impactes: piles, medicaments caducats, productes de neteja...

Ara bé, una cosa quedava clara: en alguns
municipis hi havia contenidors de colors diversos
per llençar-hi els diferents tipus de residus. En
d'altres, es recollien separadament en dies alternatius, o per altres sistemes. Però, per què?
Se'n feien coses diferents, de cada residu?
Segurament. Però, quines coses?
L'Erika, el Nil i el Maurici van explicar a la
Carme tot el que havien indagat. Com que la
professora va veure que els seus alumnes s'ho
prenien tan seriosament, els va organitzar una
sortida especial.
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Els residus són valuosos (1a part)
El dilluns següent, la classe d'ètica va consistir
en una visita organitzada a diverses instal·lacions
de tractament i gestió de residus: una planta de
triatge, una de compostatge, un ecoparc... La
Carme, amb els seus col·legues de l'ONG, van
organitzar la sortida, que va ser esgotadora, però
força interessant.
El primer que els va explicar la professora és
que els residus, en realitat, no són una nosa, sinó
un material valuós: si es tracten adequadament,
els residus poden esdevenir un material útil. De

fet, els tècnics parlen de la valorització dels residus, és a dir, de convertir-los en recursos valuosos
i útils per a la societat.
El primer exemple el van trobar en la visita a la
planta de compostatge. Els va rebre un operari
amb un gran bigoti, que els va acompanyar
durant tot el trajecte i s'explicava com el profe de
tecnologia:
—Aquesta instal·lació —els va dir— tracta la
matèria orgànica que es recull a les cases, allò
que els tècnics anomenen la FORM, o Fracció
Orgànica dels Residus Municipals, bàsicament les

restes del menjar. El procés de compostatge imita
la descomposició de la matèria orgànica que té
lloc de forma normal a la natura. La fermentació
de la matèria orgànica i de les restes vegetals dels
jardins té lloc en diversos túnels. Després d'uns
quants mesos, el producte final és una mena de
«terra fosca» anomenada compost, un material
que pot funcionar com a estructurador dels sòls i
com a adob orgànic, i que s'utilitza en agricultura
i jardineria.
Ves per on, els nostres amics descobrien ara
que de les escombraries, com per exemple d'aquelles restes de menjar que havien llençat a la

seva festa, se'n podia aconseguir un material
aprofitable: el compost.
Poc després, el seu astorament encara va
anar més enllà perquè, durant la visita següent
a un ecoparc, van poder veure que de les restes de menjar també se'n podia aconseguir
biogàs. Aquest biogàs era utilitzat com a combustible per produir energia elèctrica que es
podia exportar a la xarxa elèctrica general. A
més a més, el metà del biogàs deixava així d'incorporar-se a l'atmosfera, fet que comportava
una reducció de l'efecte hivernacle i del canvi
climàtic planetari.
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Més residus valuosos (2a part)
(Però també alguns de perillosos)
El Maurici, l'Erika i el Nil no es sabien avenir
que, d'un material aparentment tan inútil com la
brossa, se'n poguessin obtenir recursos valuosos.
Ara s'adonaven que el dia de la festa havien "gestionat" molt malament les seves deixalles.
Durant la visita a l'ecoparc, i també després,
quan van anar a veure una planta de triatge d'en
vasos, van observar que cada fracció dels residus
té el seu valor. Un munt d'operaris, primer, i tot un

seguit de màquines estranyes, després, destriaven cada tipus de residu i el deixaven a banda.
Així, visita rere visita, i explicació rere explicació,
els tres companys van saber que del paper i del
cartró vells, se'n pot fer paper i cartró reciclat,
amb un estalvi molt important d'aigua i d'energia.
I que, del vidre usat, se'n pot fer vidre nou. I que,
dels diversos tipus de plàstic, se'n poden fer plàstics novament aprofitables.
—És allò que en diuen reciclatge —els va dir la
Carme—: ara entendreu la importància de la reco-

llida selectiva. Si cada mena de residu es recull
separadament, després ja no cal destriar-lo i es
pot reciclar més fàcilment.
La darrera de les visites va ser a una deixalleria:
—Ja veig que heu fet un recorregut exhaustiu
—va dir l'operària que els va atendre, una xicota
molt ben plantada—. Veureu, hi ha residus que
poden tenir un impacte seriós sobre la natura. Per
això convé recollir-los a part: aquí a la deixalleria,

per exemple, la gent porta residus com ara els
fluorescents, l'oli de fregir, les bateries de cotxe o
els sobrants de pintura. A la deixalleria se'n fan
càrrec i envien cada residu al seu millor destí per
tal de ser valoritzat o reciclat i, així, no s'alliberen
a la natura i s'evita la contaminació del medi. En
canvi, hi ha coses com ara els medicaments caducats o les piles velles, que val la pena portar-les
directament a les farmàcies o a les botigues d'electrònica, on les recullen i les fan arribar als circuits corresponents de tractament específic.
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El millor residu: el residu inexistent
L'Erika, el Maurici i el Nil van posar en ordre les
seves notes. En poc més de dues setmanes
havien pres consciència que els residus eren alguna cosa més que residus: amb un tractament adequat, podien esdevenir recursos valuosos per a
tothom. Amb tota aquesta informació van preparar un bon treball. Però, encara els rosegava un
dubte. La gestió dels residus costava molts
esforços i diners: els camions de recollida, els

escombriaires, els diversos tractaments, els processos de reciclatge... Aleshores, què es podia fer
per millorar aquesta situació? La profe d'ètica, la
Carme, els va tornar a donar un cop de mà:
—Veureu, la cosa és complexa, però alhora és
també senzilla: el millor residu és el residu inexistent. Dit d'una altra manera, un residu que
no arriba a produir-se és un residu que no cal
baixar al contenidor, ni que el camió se l'endugui, ni que cap planta de tractament el modifi-

qui de cap manera. A més, és un residu que no
contamina ni causa cap impacte sobre la natura. Aquest comportament és allò que els tècnics
denominen prevenció de residus o, també, minimització de residus.
—Sí, tot això està molt bé —van replicar els
nois encuriosits—, però com es pot fer?
—Mireu, hi ha diverses estratègies: una és la
de reduir el consum, com per exemple aprofitar el

paper al màxim o evitar les fotocòpies innecessàries; una altra consisteix a adquirir productes amb
el mínim embalatge, o fins i tot sense embalatge,
és a dir, a granel; també es poden utilitzar materials reutilitzables en comptes dels d'un sol ús,
com ara els vasos i els plats de tota la vida; comprar les begudes en envasos de vidre retornable
en comptes de fer-ho en envasos d'un sol ús; fer
servir piles recarregables; o adquirir productes
reciclats, com per exemple el paper i el vidre.
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Una nova festa, unes bones pràctiques
La festa d'aniversari de l'Erika va ser d'allò més
lluïda. Tothom s'ho va passar la mar de bé, i van
riure molt. L'Erika va rebre molts regals, però, per
recomanació seva i dels seus amics Maurici i Nil,
tothom va procurar que portessin el mínim d'embolcalls.
Van enviar les invitacions a la festa per correu
electrònic, i així van estalviar paper. Les begudes
les van adquirir totes amb envàs de vidre retor-

nable. I van calcular molt bé el nombre de convidats: així no va sobrar gens de menjar. El van
comprar gairebé tot fresc, a granel i sense embolcalls innecessaris. I, per descomptat, van anar al
súper amb cabassos i no van agafar ni una sola
bossa de plàstic a la botiga.

reutilitzables. Les estovalles i els tovallons es van
fer servir de roba.
I, fins i tot, per iniciativa dels nostres amics, es
va instal·lar un cartell a l'entrada del local on es
feien diverses recomanacions destinades a fer la
festa més sostenible.

Tots els ornaments del local estaven fets amb
materials reciclats. I, a més, eren reutilitzables, de
manera que es podrien fer servir en les properes
festes. Les bombetes, de baix consum. Tota la vaixella, els plats, els vasos i els coberts eren també

Va ser una gran festa. I gairebé gairebé no es
va omplir cap bossa d'escombraries, i fins i tot, ara
ja sabem que aquesta petita fracció restant també
pot ser valoritzada.
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Camí del futur
L'endemà, a l'institut, la festa anava de boca en boca. Quina festassa!, es meravellava tothom.
Especialment la Carme, la professora d'ètica. Estava tan contenta dels seus alumnes i del treball que havien
fet... Ara tots sabien que era millor no generar escombraries i que, les que es produïen, no eren només residus inútils i desagradables, sinó que es podien convertir en recursos valuosos si tothom seguia un comportament responsable.
Però, sobretot, la Carme se sentia orgullosa del fet que els seus alumnes haguessin comprès que els
homes i les dones podem fer un ús sostenible, eficient i responsable dels recursos naturals, respectant el
medi i garantint que les generacions futures també en puguin gaudir.
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