
 

 

EL REPTE SETMANAL DE CAL GANXO 

LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A 

CASTELLDEFELS 

 
 

Ja fas bé la separació de residus a casa teva? Ja sap què hi va a 

cada contenidor? Ara t’ho expliquem!!! 

 

El dia 17 de maig és el DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE. El sistema de separació de residus facilita 

en gran mesura el correcte tractament d'aquests mateixos. Hi ha diversos models de separació 

segons el volum i la quantitat dels residus. Cada ajuntament decideix el model que vol utilitzar 

en funció de les necessitats. No obstant això, en tots els casos la Col·laboració dels Ciutadans 

és vital. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La separació de residus a Castelldefels 

 

La recollida selectiva està pensada per aquells residus que es generen de forma més habitual. 

El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de 

materials, i el segon, disminuir en la mesura del possible el volum de residus que s'han de 

sotmetre a tractaments finalistes. 

A part d'aquests objectius quantitatius, és evident que una millor recollida en origen facilita la 

recuperació dels materials i redueix l'impacte ambiental de determinats residus que poden 

resultar contaminants, tòxics o perillosos. 

A Castelldefels teniu el model de recollida de cinc fraccions, que és el sistema utilitzat en la 

majoria dels municipis del territori metropolità. Aquest model separa els residus en vidre, paper 

i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i resta. 

 



 

 

 

Algunes dades (any 2018):  
 A Castelldefels es recull de manera separada el 36,99% del total dels residus. 

 Cada habitant de Castelldefels genera 1,49Kg /habitant i dia. 

 A cada casa, el 33% dels residus que es generen són matèria orgànica, però a 
Castelldefels la recollida de matèria orgànica està en l’11%. Què tal si millorem 
aquesta recollida? 

 

I com ha afectat el confinament a la generació de residus? 
(març-maig 2020) 
Arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de Covid-19 i les restriccions l’estat 
d’alarma (declarat el passat 14 de març), la generació de residus ha patit una forta davallada, 
un fet que reflecteix canvis de consum en  la ciutadania. En el cas concret de Castelldefels 
durant aquest període, la reducció de residus ha estat del 26,5%, respecte el mateix període 
de l’any anterior, amb una reducció en totes les fraccions de residus, excepte la dels envasos, 
possiblement per l’augment de compra de productes de neteja. Més informació: 
https://coronavirus.castelldefels.org/la-generacio-de-residus-a-castelldefels-baixa-un-265-
a-causa-de-la-pandemia-de-covid-19/  

 

 

Però, què hi va a cada contenidor? 

Per a poder fer bé la separació a les vostres cases, heu de tenir clar què hi va a cada contenidor, 

i així el reciclatge serà més senzill i menys costós. Us ho expliquem de diferents maneres: 

1.Amb imatges i petites llistes 

Us deixem a continuació unes imatges molt explicatives de totes les fraccions i un petit llistat de 

la fracció orgànica, que és el que més dubtes genera. 

 

 

 

https://coronavirus.castelldefels.org/la-generacio-de-residus-a-castelldefels-baixa-un-265-a-causa-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://coronavirus.castelldefels.org/la-generacio-de-residus-a-castelldefels-baixa-un-265-a-causa-de-la-pandemia-de-covid-19/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

2.Amb jocs 

Per tal d’aprendre tota la família de manera divertida, et proposem uns quants jocs senzills: 

 

  

 

  

 

 

 

3.Amb aplicatius que ens faciliten els dubtes.  

Tot i que moltes i molts de vosaltres ja separeu, sempre hi ha algun residus que ens genera 

dubtes. Us deixem algun aplicatiu que ens permet resoldre aquests dubtes: 

 Residu on vas de l’Agència de Residus de Catalunya: https://www.residuonvas.cat/    

 Cercador de l’Ajuntament de Barcelona: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-

funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/cercador-de-

residus  

 Llista de residus ordenats alfabèticament, i t’informa del contenidor on va: 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/pmf/tags/page/on-podem-llencar  

 

EL JOC DEL RECICLATGE. UN RESIDU, UN RECURS: 

http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/in

dex.html?_ga=2.28959737.416568340.1586689160-

359144214.1583839856 

ELS PETITS REVOLUCIONARIS: 

http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/joc_petisges

tos/index.html?_ga=2.29156473.416568340.1586689

160-359144214.1583839856 

SEPARAR ENS UNEIX: on trobareu un joc, vídeos i 

d’altres consells interessants: 

https://www.separarensuneix.net/ 

 

https://www.residuonvas.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/cercador-de-residus
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/cercador-de-residus
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/cercador-de-residus
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/pmf/tags/page/on-podem-llencar
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html?_ga=2.28959737.416568340.1586689160-359144214.1583839856
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html?_ga=2.28959737.416568340.1586689160-359144214.1583839856
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html?_ga=2.28959737.416568340.1586689160-359144214.1583839856
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http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/joc_petisgestos/index.html?_ga=2.29156473.416568340.1586689160-359144214.1583839856
https://www.separarensuneix.net/


 

 

4.Més informació 

 Web de Castelldefels: https://www.castelldefels.org/es/menu.asp?id=5253&titol=s 

 Web de l’Agència de residus de Catalunya: 

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals

/  

 Web de l’Àrea Metropolitana de Catalunya: 

http://www.amb.cat/web/ecologia/residus  

 

5.Com separar els residus en cas de positiu en COVID 
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