
MILLOREM LA RECOLLIDA PORTA 
A PORTA DE RESIDUS A COPONS!

 info@anoiaverda.cat
 689 71 47 13
 www.anoiaverda.cat

   @anoiaverda

Coneix tota la informació en aquestes pàgines. Cal treure el cubell a partir de les 20h

Aquest serà el nou 
calendari a partir del 
18 de gener de 2021 
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Benvolguts veïns i veïnes de Copons,

Serveixi aquest butlletí per comunicar un canvi de gestió en la recollida d’escombraries 
porta a porta. Decisió presa després d’observar la dèbil continuïtat del servei davant 
possibles baixes del personal municipal.

A causa de la pandèmia i la singularitat de ser l’únic poble de tota la comarca on es 
realitza el servei de recollida porta a porta amb personal propi de l’ajuntament, ens 
trobem al mes de març amb la dificultat d’assolir-lo a causa del confinament perimetral 
de la persona encarregada d’aquesta recollida.

Apareixen els següents interrogants:Apareixen els següents interrogants:
- Qui es faria càrrec de la recollida en cas de les possibles baixes per malaltia?
- Quines avantatges hem rebut de ser l’única població fent el propi servei de recollida 

porta a porta?

Després d’aquests dos anys d’aprenentatge en la recollida selectiva creiem que encara 
podem millorar i deixar en mans dels professionals un servei que està funcionant en les 
poblacions que el tenen contractat amb millors resultats, segons estadístiques, que en el 
nostre municipi.

Per totes aquestes raons us animem a que, a partir del 18 de gener, data en què 
començarà a operar Anoiaverda - el servei del Consell Comarcal -, fem un esforç conjunt 
d’integració del nou servei amb les seves particularitats, i, que seguim tots junts com a 
unitat veïnal aconseguint els objectius d’un reciclatge modèlic.

Sabem que aquests canvis poden generar dubtes, és per això que també us convocarem 
a unes sessions virtuals amb el personal tècnic d’Anoiaverda, amb l’objectiu de resoldre 
i respondre preguntes. Tanmateix i, en el propi ajuntament amb cita prèvia, atendrem a 
tot aquell que ho necessiti per clarificar qualsevol dubte.

Confiem en la vostra col·laboració.
Equip de Govern.



Les dades de recollida
La recollida porta a porta a Copons es va implantar el 2018, juntament amb 10 municipis més de la comarca 
de l’Anoia. Des de llavors, la recollida s’ha estat duent a terme per la brigada municipal, enlloc de pel propi 
servei d’Anoiaverda, i amb un calendari únic i específic, diferent també al d’Anoiaverda. 

En pocs mesos, la mitjana de recollida selectiva en aquests municipis va augmentar més del doble, passant 
de nivells per sota de la mitja de Catalunya, a més del 80%. A Copons, els índexs també van millorar 
ràpidament.

Catalunya 11 municipis PaP Anoiaverda Copons

2017 39,88% 30,9% 45,5%

2018 (PaP implementat al juliol) 41,73% 58,8% 59,7%

2019 44,90% 79,3% 73,8%

2020 nd* 78,5% 69,1%
Font: Agència de Residus de Catalunya i Consell Comarcal de l’Anoia   *no dades disponibles

Tanmateix, les últimes dades de reciclatge del 2020 indiquen que els resultats han anat disminuint any 
rere any, especialment a Copons. Malgrat segueixen sent bons, d’entre tots els municipis amb Porta a 
Porta, Copons és qui té els resultats de recollida selectiva més baixos de tot el model Anoiaverda, per 
sota del 70%, a causa d’una generació de fracció resta superior a la desitjable:

Amb els hàbits que 
hem adquirit i tot el 
que ara sabem sobre 
la separació de residus 
a casa, podem assolir 
sense problemes els 
nivells de reciclatge 
que hi ha en els altres 
municipis porta a porta 
de la comarca:

Situació actual:
Situació de mitjana dels altres 

municipis porta a porta:
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Els canvis en la recollida
Donats els resultats de recollida selectiva, i la dificultat de seguir oferint el servei des de l’Ajuntament, s’ha 
optat per modificar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia perquè la recollida vagi a càrrec de la 
mateixa empresa que ja està realitzant el Porta a Porta a la resta de municipis d’Anoiaverda. 

Què comportaran aquests canvis?

Més hores disponibles del personal de 
brigada per a dedicar al municipi.

Seguiment: es disposarà de suport 
personalitzat per deteccions d’errors o 
possibles incidències.

Modificació de l’horari: 
El nou calendari marca el dia que cal 
treure els cubells a partir de les 20h, 
perquè es recullen l’endemà al matí, més 
d’hora del que es recollia fins ara.
El buidatge dels cubells pot ser que no 
sigui simultani per a les diverses fraccions 
que toquen el mateix dia.

Major estabilitat i seguretat  de la 
prestació del servei davant  possibles 
imprevistos.

Canvis en  el calendari: es mantenen els 3 dies de 
recollida, però canvien les freqüències d’alguna 
fracció, adequant-se  a les  d’Anoiaverda,  que estan 
donant millors resultats:

• Resta: recollida quinzenal. Hem comprovat que 
amb una bona separació es fa poca resta (pols 
d’escombrar, burilles de cigarreta, mascaretes...). 
Només els bolquers, tèxtil sanitari i excrements 
d’animals domèstics es podran treure, si és 
necessari, cada dia que hi hagi recollida.

• Vidre: recollida quinzenal. És un residu net que no fa 
olors i fàcil de guardar.

• Orgànica: recollida 2 dies a la setmana excepte de 
maig a setembre, que serà 3 dies a la setmana.

INICI DEL NOU SERVEI: DILLUNS 18 DE GENER DE 2021. 
Recorda de treure els cubells la mateixa nit de dilluns.

TENS DUBTES? Apunta’t a les sessions virtuals informatives:

Sessió 1: dimarts 12 de gener a les 12h 

Sessió 2: dijous 14 de gener a les 19h

Caldrà que t’inscriguis prèviament per correu electrònic a info@anoiaverda.cat 
o al telèfon 689 71 47 13.



- Qualsevol residu haurà d’anar sempre amb el seu cubell corresponent per poder ser recollit. 
- Al carrer només hi ha d’haver el/els cubell/s que pertoquin segons calendari. Un cop buits, aquests 

s’hauran d’entrar fins la propera recollida. 
- Si se us trenca el cubell, cal que el porteu a l’Ajuntament per a que us en donin un de nou.

NORMES DE FUNCIONAMENT:

Orgànica
• Cal treure la bossa dins del cubell marró 

gran - el reixat no - i sempre amb bossa 
compostable.

• Disposeu de 6 paquets de bosses 
compostables anuals que podreu recollir a 
l’Ajuntament gratuïtament.

Aprofitant el dia d’orgànica, també es pot treure 
la saca de restes vegetals, sempre amb el 
cubell marró al costat. Recordem que les 
restes vegetals inclouen fulles i branquetes 
de màxim 1cm de gruix. No es recolliran 
restes llenyoses ni de poda. 

 
Un consell! 
 Si no teniu orgànica per treure aquell dia 

sempre podeu aprofitar el cubell per 
 posar-hi més fulles!

Paper i cartró
• SEMPRE ha d’anar a granel dins el cubell, i 

els cartrons plegats al costat. MAI en bossa 
de plàstic. 

• Si teniu més quantitat, ho podeu treure 
en un cubell particular o dins una caixa o 
bossa de cartró, sempre al costat del cubell 
d’Anoiaverda.

Vidre
• SEMPRE ha d’anar a granel dins el cubell. 
 MAI en bossa de plàstic. 
• Si teniu més quantitat, ho podeu treure en un 

cubell particular, al costat del d’Anoiaverda.

Voluminosos
• Recollida prèvia concertada. Sol·liciteu la 

recollida i deixeu-los a la porta de casa.
• Truqueu al 689 71 47 13 ext.1 o ompliu el 

formulari a la web www.anoiaverda.cat

Bolquers, tèxtil 
sanitari i excrements 
d’animals
• Si a casa genereu aquests tipus de residus en 

quantitat, els podeu treure cada dia dels que 
hi ha recollida en una bossa de mida petita de 
plàstic i degudament etiquetada amb 

 l’adhesiu BOLQUERS.
• A l’ajuntament us els 
 facilitaran gratuïtament.

• Si en teniu en poca quantitat, és preferible que 
ho tragueu quan toca Resta.

! Només es recolliran aquelles bosses 
que continguin bolquers, tèxtil sanitari o 
excrements d’animals domèstics. La bossa 
de bolquers no és vàlida per treure residus 
barrejats!

Envasos
• Sempre dins del cubell, a granel o en bossa 

de plàstic. Reutilitzeu les de la compra!
• Si teniu dubtes, busqueu el punt verd 
 en l’envàs!

Resta
• SEMPRE amb bossa de plàstic dins el cubell. 
• És Resta només allò que no es pot reciclar: 

pols d’escombrar, elements d’higiene 
personal, mascaretes...

Cal treure el cubell a partir de les 20h

Aquest serà el nou 
calendari a partir del 
18 de gener de 2021 
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