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La recollida selectiva en els
municipis del porta a porta se situa
al 80,65%
Amb la implantació del sistema porta a porta, la comarca ha passat del 32% de
recollida selectiva del 2017 al 64,23% del 2020

Cubell del porta a porta | Consell Comarcal del Berguedà

Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Olvan,
Puig-Reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada són els 12 municipis berguedans on hi ha implantada
la recollida selectiva porta a porta. Durant l'any 2020 en aquests pobles es van reciclar un total
d'11.014.130 quilos de residus, un 80,65% del total.
Les dades d'aquests 12 municipis del Berguedà on s'aplica el sistema porta a porta, i que ha fet
públiques el Consell Comarcal del Berguedà, són les següents. De rebuig se'n van reciclar
2.130.820 quilos (19%), d'orgànica 4.511.740 quilos (41%), de paper i cartró 1.375.45 quilos (12%),
d'envasos 1.725.510 quilos (16%) i de vidre 1.270.710 quilos (12%).
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El total de recollida selectiva de l'últim any natural al Berguedà és del 64,23%. Amb la implantació
del sistema porta a porta, la comarca ha passat del 32% de recollida selectiva del 2017 al
64,23% del 2020. Pel que fa als residus a la comarca incloent els municipis que no tenen aplicat
el sistema porta a porta, el total va ser de 14.680.530 quilos, un 64,23%. En aquesta comparativa
es pot apreciar la diferència en l'eficàcia del reciclatge en els pobles que tenen implantat aquest
sistema.
En els 31 municipis del Berguedà agrupats les dades de l'any 2020 es separen de la següent
manera. Pel que fa al reciclatge de rebuig el total és de 5.251.840 quilos (36%), l'orgànica són
4.511.740 quilos (31%), el paper i cartró 1.561.690 quilos (10%), els envasos 1.902.360 quilos (13%)
i el vidre 1.452.900 (10%).
S'ha de tenir en compte que la crisi sanitària ha afectat tots i cadascun dels àmbits de la societat i la
recollida de deixalles no n'ha quedat al marge. Especialment, les famílies afectades per
coronavirus, els hospitals i els centres sanitaris han estat els que han notat més canvi en la
dinàmica de la recollida selectiva. Els protocols de seguretat marcaven que aquestes persones i
centres no podien reciclar i que les seves deixalles havien d'anar a parar totes al rebuig.
Per tant, tot i aquest augment de la dificultat a l'hora de complir amb la totalitat de la recollida
selectiva, les xifres del 2020 segueixen sent positives i mantenen el Berguedà entre les comarques
que més reciclen de Catalunya. El conseller de Medi Ambient i Sostenibilitat, Vicenç Linares, ha
afirmat que ?tot i les dificultats que ha portat la covid-19 al nostre dia a dia, la gran majoria de
berguedans han continuat reciclant correctament i les xifres de recollida selectiva de la nostra
comarca al 2020 son molt bones, seguint en la línia positiva des de la implantació del sistema porta
a porta?.
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) va atorgar al Berguedà el premi de comarca catalana
amb una millor recollida selectiva total durant l'any 2019. En els guardons atorgats per l'Agència
també es va reconèixer la comarca amb el premi de millor recollida selectiva d'envasos lleugers.
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