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La recollida selectiva:
incentius i facilitadors
ÒSCAR SALADIÉ
Càtedra
Dow/URV de
Desenvolupament
sostenible

airebé qualsevol aspecte
de la vida serà més fàcil
aconseguir els objectius
plantejats si tenim a la nostra disposició els incentius i els facilitadors adequats. Estarem d’acord
en el fet que un dels objectius de
Messi i Cristiano Ronaldo, a més
de guanyar el màxim de títols
col·lectius possibles, és ser considerats els millors jugadors de
futbol del món. El fet que siguin
rivals és un incentiu per millorar i continuar fent genialitats.
No hem d’oblidar la qüestió econòmica, que també és un bon incentiu. Ara bé, en el cas de Messi juntament amb els factors de caràcter intern que fan que sigui,
al meu entendre, el número u,
també s’ha de tenir en compte el
paper que han jugat o juguen futbolistes excepcionals com Xavi
o Iniesta, o un entrenador com
Guardiola. Ara estaríem parlant
de facilitadors.
Les qüestions lligades al medi ambient i a la sostenibilitat del
nostre desenvolupament no són
una excepció. Posem el cas dels
residus domèstics, altrament
anomenats ‘la brossa’. L’objectiu principal de les polítiques de
gestió de residus és reduir-ne la

G

generació. Determinar quins factors influeixen en la generació
de residus és crucial a l’hora d’implementar polítiques de prevenció adequades i efectives. Un segon objectiu, que està estretament vinculat a l’anterior, és
reciclar o reutilitzar els residus, entesos com a potencials recursos en el marc
d’una economia circular per la qual cosa es
fa necessari recollir i
tractar separadament
les diferents fraccions. El reaprofitament té impactes
molt positius tant
des del punt de vista
econòmic com social i ambiental.
A Catalunya gairebé
dues terceres parts dels
residus domèstics generats són enviats a disposició
final, ja sigui a un dipòsit controlat o a una planta incineradora. Tanmateix, si observem les
xifres a escala comarcal, trobem
diferències significatives. Pel que
fa a la província de Tarragona, la
taxa de recollida selectiva més
elevada l’any 2014 va ser del 52,42%
a la Terra Alta, mentre que al Baix
Penedès sols va ser del 25,24%.
Hi ha diversos factors que condicionen el comportament de la
població pel que fa a la recollida
selectiva dels residus. Segons Jacob Hornik, de la Universitat de

Tel Aviv, hi ha cinc grans categories: facilitadors externs, facilitadors interns, incentius interns,
incentius externs i variables sociodemogràfiques, com ara l’edat.

A Catalunya gairebé
dues terceres parts dels
residus domèstics són
enviats a disposició final
Disposar de contenidors específics per a cada tipus de residu és un facilitador extern. En algunes zones l’existència d’aquest

mobiliari urbà és relativament
recent, especialment en el cas de
la matèria orgànica. No obstant
això, que hi hagi els contenidors
no garanteix valors elevats de la
recollida selectiva. Tant la localització dels contenidors (més o
menys allunyats dels habitatges),
com el sistema de recollida (contenidors col·lectius, porta a
porta o sistema mixt) i la seva freqüència, poden jugar
un paper molt important
en tant que també són facilitadors externs. Per altra banda, un exemple de
facilitador intern és la major o menor disponibilitat d’espai a les llars per
emmagatzemar temporalment i de manera separada
les diferents tipologies de
residus domèstics. En paral·lel
existeixen ordenances, lleis i reglaments en matèria de residus que
poden actuar com a incentius externs, sense oblidar la mateixa
taxa de la recollida de la brossa,
amb la possibilitat de premiar a
qui ho fa bé i penalitzar a qui ho
fa malament. També s’han de tenir en compte els incentius interns, com la satisfacció individual pel fet de contribuir, gràcies a
la recollida selectiva, a una millora de caràcter ambiental que
reverteix al conjunt de la societat. Per això és necessari que la
gent tingui sensibilitat en matèria de medi ambient, és a dir, ha-

gi rebut la informació necessària (facilitador) durant les diferents etapes de la seva formació,
al seu centre de treball o bé en
tant que ciutadà. En el cas concret dels residus aquesta sensibilitat es traduirà en intentar reduir la quantitat generada i fer
una separació en origen per evitar que els residus que finalment
es generin vagin a disposició final.
A vegades es dóna la paradoxa
que la població pot estar sensibilitzada (té voluntat de contribuir a una millora del medi ambient) però li manca informació
per dur a terme una recollida selectiva òptima.
Les administracions competents en matèria de residus domèstics es podrien plantejar les
qüestions següents: els ciutadans disposen dels facilitadors
i incentius externs necessaris
per aconseguir taxes de recollida selectiva elevades i de qualitat? Què impedeix assolir els objectius establerts als diferents
programes de gestió dels residus? Si el problema és de caràcter logístic (contenidors, ubicació, sistema i freqüència de la
recollida), no hauria de ser gaire complicat canviar el que sigui necessari. Si el problema és
d’actitud per part dels ciutadans, la cosa ja es complica més.
Canviar l’actitud envers la recollida selectiva o la qüestió ambiental en general és més complex que moure de lloc els contenidors o canviar el sistema de
recollida.
A la Universitat Rovira i Virgili formem estudiants perquè es
converteixin en bons professionals però també contribuïm perquè siguin ciutadans compromesos amb el medi ambient i, per
tant, amb la sostenibilitat del
nostre desenvolupament, entès
aquest darrer concepte com la
millora de la qualitat de vida.
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Concert solidari de Càritas
ANNA MAIRAL
Responsable del
Departament de
Comunicació
de CDT

ins els actes previstos
amb motiu de la celebració del 50è aniversari de Càritas Diocesana de
Tarragona, el pròxim divendres, 11 de desembre, a les 19.30
h, tindrà lloc un concert solidari al Teatre Metropol. L’acte comptarà amb dues actuacions: la primera a càrrec de
Luis Guitarra amb Carmen Sara i la segona a càrrec del grup
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Canta la teva Fe. Aquests artistes seran els encarregats
d’animar els assistents amb la
seva música plena d’harmonia,
ritme i melodia. L’entrada serà lliure, limitada només a l’aforament de la sala, i amb aportació econòmica de caràcter voluntari.
Els artistes convidats presentaran cançons i narracions que
van ser creades amb l’objectiu
de sensibilitzar, denunciar i
evangelitzar el món sencer i
que han estat inspirades en històries d’amor, de marginació
i d’afecte.

Luis Guitarra és un artista,
compositor, amb més de cent
vint cançons editades i diversos premis en certàmens de
composició i interpretació de
cançó d’autor. Interessat per
la música des de molt jove, va
editar el seu primer disc en solitari durant el 1996 amb el títol Como tú, como jo. Cinc anys
després publicaria ¿Quién nos
puede dar lo que nos falta? I seguiria amb Desaprender, que el
gravà juntament amb vint músics que col·laboraren de manera desinteressada i Todo es
de todos. A la intemperie és el seu

Si vols expressar la teva opinió pots enviar-la a caritas@caritasdtarragona.cat

darrer disc que parla de les emo- amb himnes que havien anant
cions, la solidaritat, l’amor i la cantant anys enrere. Després
confiança per tal de fer possi- d’això, van continuar fent asble la construcció d’un món sajos i cançons i en l’ actualitat
millor. Juntament amb Luis tenen al mercat tres discos ediGuitarra actuarà també Car- tats: Marcats per l’esperit , De
men Sara, narradora i escrip- la ciutat Estel, L’amor no passarà mai, i com diu la lletra de la
tora de contes.
cançó que porQuant a la
ta el mateix tísegona part
tol: «Si jo dodel concert, Cançons que han
nés als pobres
Canta la teva
tot allò que
Fe és un grup estat inspirades en
tinc, si pretende joves múgués donar-ho
sics cristians històries d’amor, de
tot pe-rò no esque van cotimés, no servimençar la se- marginació i d’afecte
ria de res. Valva trajectòria
dria tant com
musical a partir de l’experiència enriquido- un timbal trencat, un esquera d’enregistrar un CD amateur llot esquerdat».

