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Per a poder contestar aquesta pregunta, 
ens cal retrocedir en el temps i intentar 
explicar-nos com hem canviat d’hàbits en 
els darrers quaranta anys. Això ens donarà 
una idea aproximada del que passa actu-
alment.

Ara fa uns quaranta anys encara hi havia bestiar a les ca-
ses, i molts de nosaltres ens dedicàvem a la pagesia; vivíem 
fonamentalment del que produíem (patates, verdura, fruita, 
carn, ous...). La majoria no disposàvem d’electrodomèstics; 
anàvem a rentar la roba al rec del molí, no hi havia plàstics i 
les coses no anaven envasades, sinó que es transportaven 
en sacs de cinquanta a cent quilos o en atuells grans (gar-
rafes, dolls, bótes...). Tot es venia a dojo; no hi havia, doncs, 
envasos per a reciclar: tots eren usats una i mil vegades, 
fins que es deterioraven i ja no podien servir més.
A les cases els petits atuells eren de paper, de vidre o de 
llauna. Els de paper servien per a encendre el foc de la llar 
i els altres s’usaven tantes vegades com era possible. En 
definitiva, els residus orgànics anaven al femer i servien 
per a abonar l’hort o el camp, i la resta era tan minsa que 
pràcticament no tenia importància. En Manel Gribaldi, que 
era qui recollia les deixalles domèstiques, amb prou feines 
omplia un carro d’escombraries a la setmana. Aquestes 
deixalles es portaven a la riba del riu i allà es descompo-
nien soles o es cremaven. Les restes metàl·liques i el vidre 
començaven, però, a ser un problema: no era fàcil de des-
fer-se’n. Els drapaires facilitaven una mica la tasca, però 

Què en fem, dels residus?

això no era suficient. Així i tot, el problema era suportable, 
i cada poble era autosuficient en la gestió dels residus. A 
les grans ciutats, però, ja començaven a tenir-ho més ma-
lament: hi havia abocadors incontrolats a les rieres, ribes 
de rius, zones de la ciutat poc freqüentades, etc.
Per una altra banda, sanitàriament teníem alguns proble-
mes als quals calia posar remei. Les rates i altres animals 
que s’alimenten de deixalles estaven a la glòria, i les 
malalties més importants eren el tifus i les gastroenteritis 
(diarrea), que provocaven una mortalitat important. La tu-
berculosi, relacionada amb la llet de vaca, també era una 
malaltia freqüent.
Sortosament hem evolucionat, hem progressat, i higièni-
cament estem molt millor: les malalties que acabem d’es-
mentar són anecdòtiques i pràcticament ja no es veuen. 
El plàstic ens ha ajudat molt, els envasos petits són higi-
ènicament molt millors per a contenir aliments i es fa més 
difícil la contaminació per passar de mà. El progrés ens ha 
portat uns canvis molt importants: els electrodomèstics 
formen part de la nostra vida, però generem tones i tones 
de residus difícils d’eliminar. Hem de disposar d’abocadors 
de residus de grans dimensions i aquests s’omplen molt 
ràpidament, però ningú no els vol al seu entorn: com més 
lluny millor. Hem vist la necessitat de reciclar tot el que es 
pugui (el que es recicla no ocupa lloc als abocadors i no 
contamina); ens ha costat d’entendre-ho, però ara ja en 
som tots conscients.
Arribats a aquest punt, coneixem el problema: excés de 
producció necessària per raons higièniques, sanitàries i 
de progrés. Sabem quina és la solució: reciclar. I doncs per 
què en parlem?  Doncs perquè no reciclem tot el que seria 
raonable; perquè els abocadors, com el de Solius, no tenen 
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una capacitat il·limitada; perquè les polítiques de gestió 
dels residus no estan prou ben definides i no sabem quin 
futur ens espera. Pintat així el panorama, sembla que som 
en un camí sense sortida, però volem intentar demostrar 
que no és tan desesperat com sembla.
Actualment a Verges generem 1,4 kg de residus per ha-
bitant i dia, que ens costen aproximadament –entre la 
recollida (26.000 ) i l’abocador (29.000 )– un total de 55.000 
 l’any. Amb el que reciclem, (sobre un 15%), ens tornen uns 
4.275  cada any; això vol dir que la factura neta que hem de 
pagar per a gestionar els residus és de 50.750  l’any, és a 
dir, dels 29.000  que ens podríem estalviar si ho recicléssim 
tot, només n’estalviem 4.375.
Davant això, podem fer dures coses: 
1. Pagar els impostos, que cada cop seran més alts.
2. Reciclar com més millor.
Hi hauria una tercera possibilitat, però és inviable: no fer 
residus.
Cada vegada és més car portar les deixalles als abocadors: 
es necessita mà d’obra, transport, classificadors, un lloc 
condicionat per a evitar emanacions tòxiques o contami-
nació d’aigües i un llarg etcètera.
L’abocador de Solius, que és el de la nostra demarcació, 
inicialment semblava que podria funcionar deu anys més; 
ara es calcula que estarà ple d’aquí a tres o quatre anys. 
Per tant, haurem de portar els nostres residus més lluny i 
això ens costarà més diners. La Generalitat de Catalunya 
veu que haurà d’invertir més diners per a desfer-se de les 
deixalles, i l’any passat ens va posar un impost addicional 
de 0,16  per cada quilo de deixalla, intentant recaptar els 
diners abans de trobar-se amb un problema sense solució. 
L’abocador ens ha apujat el preu per a portar-hi les nostres 
deixalles un 32% ens els darrers dos anys,
Tot i això, alguns ciutadans pensen que reciclar encara re-
sulta més car que no pas fer-ho. No és cert, però el benefici 
de reciclar és poc visible, ja que no es tradueix de manera 
directa en una disminució d’impostos a les persones que 
més reciclen, sinó que tots els diners que recupera l’Ajun-

tament per l’acció de reciclar deixalles reverteix en el fet 
que aquest disposa de més diners per a fer la seva funció i, 
per consegüent, no ha de recaptar tant.
Semblaria més equitatiu que qui més reciclés en sortís 
més beneficiat. Ens agradaria poder mesurar la quantitat 
de deixalles que produeix cada persona i la que recicla, i 
que d’aquest càlcul en derivessin impostos que fossin més 
justos per a tothom, però el cost que això comportaria seria 
ruïnós per a un poble de les característiques de Verges. Hi 
ha ciutats i pobles grans que ja ho fan, però tenen molta 
més capacitat d’inversió que nosaltres i, per exemple, 
disposen també de policia municipal, brigada d’obres i 
manteniment, vigilants de parcs i jardins, jardiners, etc. 
Com sabeu, a Verges aquests serveis no ens són gens ren-
dibles. Per tant, el benefici de reciclar no repercuteix sobre 
la persona que recicla, sinó en tot el poble; i a la inversa, 
el perjudici de no reciclar no sols és per al qui no recicla, 
sinó per a tot el poble. Per això els qui diuen que reciclar 
no serveix per a res no saben ben bé el que diuen, i també, 
indirectament, en surten perjudicats.
Després d’aquesta explicació, ens agradaria que hagués-
siu entès aquests punts:
a) Reciclar redueix la factura de desfer-nos de les deixa-
lles.
b) Reciclar és un benefici per a tothom, i, per tant, també 
per a un mateix.
c) Cada cop serà més car desfer-nos de les deixalles; per 
això és imprescindible produir-ne menys. L’única manera 
d’aconseguir-ho és RECICLANT.
d) Reciclar disminueix la contaminació i preserva el medi 
ambient.
Què poden fer els particulars per a reciclar més?
1. Fer servir els contenidors de recollida selectiva de dei-
xalles.
2. Utilitzar la deixalleria mòbil.
3. No fer abocaments incontrolats: 
    3.1. No llençar les bateries de cotxe en qualsevol marge, 
ni en rius o rieres.
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     3.2. No abocar runes o derivats d’obres als camins; 
moltes d’aquestes runes contenen asbest, un material 
que provoca càncer i que amb el temps s’acaba filtrant 
als aqüífers.
     3.3. No llençar restes de poda de jardí als contenidors. 
Aquestes restes, tractades convenientment, poden servir 
d’adob per al mateix jardí que les genera.
4. Utilitzar tota la matèria orgànica que generen els horts o 
els camps per a fer compostatge (peles de patates, restes 
de verdura, fruita o menjar, etc.).
5. Portar a la deixalleria mòbil pneumàtics, olis, bateries, pi-
les i molts altres productes industrials, ja que són altament 
contaminants i allà saben com tractar-los i reciclar-los.
6. Tot i que a Verges és permès de dipositar els electro-
domèstics al costat dels contenidors orgànics el primer 
dijous de cada mes, aquesta no és la millor manera d’actu-
ar, ja que l’empresa que els recull no els recicla. Val  més 
portar-los a la deixalleria mòbil (primer dilluns de cada 
mes) que sí que els recicla.
7. Fer servir la bossa del pa o el cabàs d’anar a comprar per 
evitar que a la botiga ens donin bosses de plàstic.
Que fa l’Ajuntament per reciclar més?
1. Posa al vostre abast els contenidors de recollida selec-
tiva.
2. Us facilita la deixalleria mòbil el primer dilluns de cada 
mes a la Plaça Major. 
3. Busca la manera de tenir un dipòsit de deixalles no 
orgàniques ni de recollida selectiva (trastos), a fi de faci-
litar-vos que us en pugueu desfer més fàcilment, i amb el 
compromís de reciclar-ho tot.
4. Estudia la possibilitat de recollir la matèria selectiva or-
gànica per abaratir la forma de recollida actual.
5. Exigeix (perquè no hi ha una altra manera de fer-ho) que 
els constructors gestionin correctament els materials de 
runes de la construcció.
6. Fa neteges periòdiques d’abocaments incontrolats i res-
tes que gent sense escrúpols deixen en llocs públics.
7. Vetlla pel reciclatge de tot allò que pot ser reciclat.

8. «Dóna la tabarra» a les administracions públiques per-
què facin polítiques de reciclatge més eficients i fàcils.
Recordem-ho tots:
Reciclar és bo!
Reciclar és útil!
Reciclar és convenient!
Reciclar abarateix el tractament de residus!
Reciclar proporciona ingressos públics per a ús públic!
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