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Medi Ambient

Recollida  de  residus  “  PORTA A 
PORTA” a Lliçà de Vall
Tots  hem sentit  parlar  que  per  ser  respectuosos 
amb el medi ambient i estalviar recursos naturals 
hem de posar a la pràctica les tres RRR i en aquest 
ordre:  Reduir,  Reutilitzar  i  Reciclar.  Per  aquesta 
raó, l'any 2005 al meu poble, Lliçà de Vall, es va 
acabar  d'implantar  a  tot  el  municipi  el  model 
“PORTA A PORTA” de recollida de residus.

L'any  2003  ja  s'havia  fet  una  prova  pilot  amb 
cinquanta  famílies  voluntàries  i  l'any  2004  es  va 
anar  implantant  urbanització  per  urbanització. 
Primer es feia una reunió amb els veïns i, desprès, 
unes  informadores  municipals  passaven  per  cada 
casa, donaven el cubell per a la matèria orgànica i 
explicaven com es faria la recollida dels residus.

A les zones on s'anava implantant el nou model es 
retiraven  els  contenidors  de  rebuig  i  només 
quedaven els de recollida selectiva, és a dir, els de 
vidre,  paper  i  envasos,  els  quals  s'han  hagut 
d'augmentar.

El model “PORTA A PORTA” consisteix en què uns 
dies  a  la  setmana (dilluns,  dimecres,  divendres  i 
dissabte) passen a buscar a cada casa la bossa amb 
la matèria orgànica (restes de menjar i  restes de 
jardineria)  a  partir  de  les  10  de  la  nit.  La  gent 
només ha deixat el cubell marró davant de casa i 
recollir-lo a l'endemà. Els qui viuen en pisos deixen 
les  bosses  al  contenidor  comunitari  que  tenen 
davant de l'edifici.  El  diumenge és l'únic dia que 
passen  per  cada  casa  a  recollir  la  bossa  amb el 
rebuig.

Amb el  model  “PORTA A PORTA” s'ha  aconseguit 
que el reciclatge sigui una realitat a Lliçà de Vall i 
les  famílies  a  casa  separen  tots  els  residus:  la 
matèria orgànica, el rebuig, el paper, els envasos, 
el vidre i els que s'han de portar a la deixalleria. A 
més,  el  tercer  dijous  de cada  mes,  l'Ajuntament 
passa  a  recollir  els  residus  voluminosos  (mobles, 
matalassos,  electrodomèstics,  trastos  grans...)  a 
casa  de  la  gent  que  no  els  pot  portar  a  la 
deixalleria.  Només  cal  fer  una  trucada  per 
coordinar la recollida.

El model “PORTA A PORTA” de recollida de residus 
també el tenen uns trenta-cinc municipis més,  com 
Tiana,  Blanes,  Tona,  Sant  Feliu  de  Codines, 
Argentona,  Taradell,  Sant  Andreu  De  Llavaneres, 
Torrelles de Llobregat... 
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