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Aquesta investigació neix d’una inquietud. 
La inquietud per conèixer amb exactitud 
una sèrie de dades relacionades amb el 
consum i la gestió dels residus personals 
dins del nucli domèstic.

L’obtenció de coneixement mitjançant  
l’experiència personal, no només permet 
aproximar-se a la problemàtica des d’una 
perspectiva més particular i íntima, si no 
que també aporta la informació necessària 
per respondre a les hipòtesis exposades.

&
1. Quin impacte tenen les  

accions quotidianes?
2. Quina és la nostra contribució 

diària, setmanal o anual a les 
tonalades de  deixalles que 
s’acumulen al món?

3. Les pràctiques  
zerowaste tenen eficàcia? 

4. Estem reciclant bé? 
5. On va a parara tot allò que llenço? 
6. Puc fer alguna cosa per combatre 

la crisi dels residus?

T’has preguntat mai....

Queralt Samaniego Cruz

Recerca autoetnogràfica sobre ecologia domèstica
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1. L’electricitat que carrega 
la bateria del mòbil fins 
que sona el despertador 
i la que encén la bombeta 
de la llum quan premo 
l’interruptor. 

2. L’energia del meu cos en 
aixecar-me. 

3. L’electricitat que il·lumina 
la resta de l’habitació. 

4. Les deu samarretes  
que descarto, la que em 
poso i la dessuadora 
d’una botiga de segona 
mà vintage que em co-
breix el cos i m’abriga 
pels matins quan encara 
refresca. 

5. L’electricitat de  
les llums del bany. 

6. L’aigua amb què  
em rento la cara i premo 
de la cadena. 

7. La mica de maquillatge, 
colònia o cremetes que 
em poso i em fan sentir 
millor, o això em fan  
creure. 

8. L’electricitat de  
les llums de la cuina. 

9. El pa prefabricat  
dins d’una bossa de 
plàstic, 

10. l’animal fet embotit 

11. i el tomàquet massa 
vermell i massa perfec-
te amb els que em pre-
paro l’esmorzar, això sí, 
embolicat amb el boc 
‘n’ roll de tela que el  
paper d’alumini és  
difícil de reciclar. 

12. El cafè que ha fet més 
kilòmetres que jo

13. i la llet que ve  
d’Astúries mentre els 
mitjans de comunicació  
em bombardegen amb  
les primeres notícies 
del dia i uns quants 
anuncis de productes 
molt nous i molt poc 
saludables. 

14. No els presto gaire 
atenció perquè m’he 
enganxat a un reals  
de l’Instagram. 15. L’electricitat de  

les llums del bany  
un altre cop. 

16. El raspall de dents de 
bambú, que el que 
tenia abans no se’m va 
trencar, ni el vaig per-
dre, ni estava vell, però 
era de plàstic, amb 
un bon gruix de pasta 
de dents que fa molt 
bon gust de no sé què 
i l’aigua que va rajant, 
però ara ja acabo i no 
val la pena tancar-la 
per tornar-la a obrir de 
seguida. 

17. Els sis litres d’aigua 
de la cisterna per fer 
quatre gotetes de pipí 
abans de sortir. 

18. Els meus earPods  
connectats al meu 
iPhone XS, que jo no 
el volia, però me’l van 
regalar i el meu mòbil 
antic feia "coses rares". 

19. La música de Spotify  
i sort que ho tinc 
Prèmium per què no 
aguantava tragar-me 
els 30 segons d’anuncis 
cada hora. 

20. El pàrquing que  
lloguem, ja que vivint  
al centre és molt difícil 
trobar lloc al carrer  
i tampoc voldríem  
deixar el cotxe que 
comparteixo amb  
el meu germà a la  
intempèrie, que és  
nou i tampoc el fem 
servir tant. 

21. La gasolina d’anar a 
Barcelona, que com-
parat amb el preu dels 
bitllets de tren i el 
temps que m’estalvio, 
em surt més a compte. 

22. La senyalització que  
a pocs metres hi ha un 
Decathlon, i ara que  
hi penso m’hauria 
d’anar a comprar uns 
altres pantalons de 
muntanya que els que 
tinc no tenen aquelles 
genolleres tan xules. 

23. Nou contingut  
d’Instagram mentre 
camino, ja que aparco 
una mica lluny de la 
universitat, que la zona 
blava és molt cara. 

Jo em consumeixo

24. L’aigua de la font de la 
uni perquè està prou 
bona i fresqueta. 

25. La cantimplora mig 
buida així no gasto 
tanta aigua de casa i 
tampoc carrego tant la 
motxilla, que per cert, 
és d’aquesta marca que 
fabrica teixit a partir 
de no sé quant plàstic 
recuperat del mar. 

26. L’iPad amb la que 
prenc apunts, em va 
millor que quan m’em-
portava el Mac Book 
perquè pesa molt, va 
una mica lent i també 
comença a fer ‘coses 
rares’, me l’hauré de 
canviar d’aquí poc. 

27. A la classe tenim  
ordinadors per tothom i 
sempre estan encesos. 

28. L’explicació del profes-
sor i coneixement nou. 

29. El missatge de  
Whatsapp del meu grup 
d’amigues que segur  
és superimportant i, ja 
 que estem, ulladeta  
a Instagram.

30. L’entrapà que m’he dut 
de casa i un cafè amb 
vas "per emportar" a  
la següent classe que 
me l’acabo prenent 
tranquil·lament a  
la cafeteria. 

31. Internet, més teoria  
a la pissarra i més  
Instagram. 

32. El fum de les meves 
amigues dels cigarrets 
en sortir. 

33. Gasolina, ràdio i més 
anuncis. 

34. Les piles de coman-
dament que obren la 
porta del garatge.  
I la tanquen. 

35. La llum del sol que 
m’enlluerna la cara.

36. L’aigua i el sabó de  
rentar-me les mans  
en arribar a casa. 

37. Els aliments de  
procedència dubtosa. 

38. La salsa per acom-
panyar d’ingredients 
indesxifrables. 

39. I el iogurt fet a casa 
amb la iogurtera per 
què, com pot ser que 
els envasos dels làctics 
no es reciclin perquè 
són massa petits i  
s’escolen per les  
màquines de triatge? 

40. Una mica de televisió  
i molts anuncis. 

43. L’electricitat del carrega-
dor de l’ordinador que no 
s’ha desconnectat mai 
de l’endoll, no fos cas 
que després no el trobi, 
i aprofito per carregar el 
mòbil i l’iPad també. 

44. Wi-fi, Internet,  
softwares de pagament 
i gigabits de memòria. 

45. Paper i tinta per fer 
una llista de tot el que 
haig de fer (acabarà les 
escombraries abans 
de ni poder ratllar tres 
tasques). 

48. Temps. 

50. Un llibre abans d’anar  
a dormir, que se  
m’estan acumulant des 
del Sant Jordi passat  
i ja no tinc estanteria 
per posar-los.

41. I el telenotícies,  
que s’haurien de passar 
a dir el "malesnotícies". 

42. La manta 100% sintèti-
ca que ens abriga quan 
estem al sofà i, que  
a diferència de mi, ha 
viatjat des de la Xina.

46. La sèrie de Netflix  
que fa dies que em re-
comana i, si em distrec, 

49. Més electricitat,  
aigua, energia, aliments 
i productes amb  
quantitats i qualitats 
qüestionables. 

47. el post d’una influencer 
que justament porta els 
pantalons d’esport que 
"necessito". 

Jo consumeixo
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Partint de les següents hipòtesis: «el ciutadà 
mitjà no és conscient dels residus que gene-
ra» i «si fos conscient dels residus que ge-
nera, faria algun canvi en els seus hàbits de 
consum per reduir-los», l’objectiu és abordar 
aquestes afirmacions mitjançant el mèto-
de d’investigació autoetnogràfic, una forma 
narrativa de generació de coneixement on 
s’enllaça l’experiència personal amb concep-
tes socials, polítics i culturals. 

La investigació es basa en una sèrie d’exerci-
cis d’enregistrament de dades, agrupats en 
dos àmbits d’interès: la gestió de residus i el 
consum de béns o hàbits de compra. Per què 
aquests àmbits? Perquè com s’ha comentat 
anteriorment, l’alimentació i el consum béns 
representen les majors fonts de producció 
de residus i consum de recursos dins els nu-
clis domèstics.

L'objectiu final d'aquesta experimentació és 
realitzar una autodiagnosi per determinar i 
ser coneixedores de la situació de partida en 
què es troba el nucli domèstic respecte els 
tres àmbits esmentats. És a dir, obtenir les 
dades necessàries amb que comparar un es-
tat inicial on la família desconeix i no pren cap 

anàlisi dels  
hàbits de consum  

RECERCA APLICADA:

mesura pel que fa a minimitzar el seu impac-
te ambiental, amb els resultats de la mateixa 
després d’adoptar nous hàbits de consum 
vinculats a la conscienciació i voluntat de ge-
nerar un canvi. És per això que s’espera dels 
resultats informació per analitzar i reflexio-
nar sobre l'impacte dels seus hàbits actuals 
—negatius i positius— i de quina manera es 
poden incorporar noves conductes i pràc-
tiques que afavoreixin la minimització dels 
residus generats i el consum responsable.

En resum, prendre consciència de la proble-
màtica derivada del consumisme a partir de 
visibilitzar la generació i gestió dels residus 
dins d’un context domèstic. El nucli domèstic 
representa la mínima expressió de qualsevol 
sistema econòmic més gran. És per això que, 
per començar a treballar en matèria d’ecolo-
gia, primer de tot cal prendre un compromís 
personal amb el nostre entorn més proper, 
on som nosaltres mateixes les que tenim el 
control de les decisions que prenem. 

En aquest cas, la recerca s’ha dut a terme en 
un període de quasi sis mesos, dins el se-
güent context:

 

etc., són tècniques que ens permeten reunir 
un seguit d’elements que individualment no 
ens aporten més que el seu significat semàn-
tic, però agrupades dins d’un mateix conjunt 
aporten una nova (o varies) capa d’informa-
ció. Pel seu caràcter meticulós i constant, els 
registres esdevenen eines molt convenients 
a l’hora de portar un seguiment i comparar 
diversos estadis d’un procés.

En aquesta fase d’investigació s'ha treba-
llat amb diversos formats d’enregistrament 
de dades, millorant els sistemes dissenyats 
mitjançant la prova i l’error, la posada en cir-
culació d’aquests i la valoració dels resultats 
obtinguts.

El registre portat a l’extrem en aquest pro-
jecte és una manera de mostrar i donar valor 
amb dades una qüestió que tendim a invisi-
bilitzar: el nostre consum exagerat i els resi-
dus que generem.

Anotar,  
llistar,  
recopilar,  
enumerar,  
ordenar,  
enregistrar,  
col·leccionar,  
classificar,  
etiquetar, 

El registre com a  
sistema d’investigació

Per Gestió de Residus en referim a: què fem 
amb el residu que genera un producte con-
sumit? Per una banda, l’objectiu és saber 
quin final se’ls dona (reaprofitament, com-
postatge, reciclatge, abocador…) i per l’altra, 
calcular el còmput total de residus generats. 
Ser coneixedores, per exemple, del número 
total d’envasos de plàstic llençats, ens faci-
litarà el poder fixar-nos un objectiu pel que 
fa a minimització d’aquest tipus de residu i 
ens serivirà per comparar el nostre progrés 
al cap d’un temps.

En aquest primer apartat s’ha realitzat el ma-
teix ‘experiment’ en tres moments diferents. 
Aquest consisteix en recopilar, durant una 
stemana sencera, les deixalles generades a 
la cuina d’una llar.

gestió de residus  
dins el nucli domèstic

CAS D’ESTUDI 1:

El comportament quotidià en 
relació als hàbits de consum  
i la gestió dels residus que se’n 
deriven, dins el nucli familiar,  
esdevé el centre d’investigació 
des d’una òptica analítica  
i documental.

Residus generats en una setmana 4 personesEL QUÈ ES VEU EL QUÈ HI HA

Nivell adquisitiu

Català Reciclatge domèstic

Nucli familiar

M1 M2 M3 M4

52 26 23 19Edat

Ocupació

Alimentació

Compres planificades,  
al supermercat.

Inquiets amb els in-
gredients i procedència 
dels aliments i cons-
cients de l’excés de 
plàstic però no fan res 
per evitar-ho. 

Reciclen i van a comprar 
amb carro i bosses de 
tela per posar la fruita 
i verdura.
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Un cop torna a estar tot apunt, s’agrupen els 
elements en les següents categories:  Am-
polles de plàstic - brics - safates i recipients 
de plàstic - envasos d’alumini tou - envasos 
de plàstic tou - bosses de plàstic - tapes i 
taps de plàstic - llaunes. Aquesta classifica-
ció ens permet captar de manera més visual 
les diferents tipologies de residus, unificant 
el conjunt, i detectar quins d’aquest no hi 
pertanyen.

En aquest primer exercici s’han registrat 260 
ítems dipositats a la fracció groga.

La primera recol·lecció es fa del 22 al 28 de 
novembre del 2020, quant aquest projecte 
encara no s’havia iniciat però ja es tenia una 
intuïció de cap a on tiraria.

En aquest cas, durant una setmana sencera 
s’ha estat guardant tots i cada un dels resi-
dus llençats a la fracció d’envasos i paper. 
S’han descartat les altres fraccions perquè 
en aquest estadi inicial del procés, l’atenció 
està centrada sobre el consum de plàstic 
dins el nucli domèstic i perquè de la manera 
en què es vol mostrar la recol·lecció no ha-
gués sigut gaire agradable ni pràctic de fer 
amb restes orgàniques i altres fraccions.

D’entrada, els membres de la família reben 
l’ordre d’actuar amb total normalitat, diposi-
tant els residus als contenidors de reciclatge 
de la cuina tal i com ho han estat fent fins ara. 
Cada cop que la bossa d’envasos i la bossa 
de paper estan plenes, es guarden en una 
habitació a part. novembre

Un cop passats set dies, s’han omplert 4 bos-
ses de brossa  únicament d’envasos. L’objec-
tiu és generar una espècia de mosaic gegant 
col·locant ordenadament tots els envasos 
de plàstic i paper generats. Però hi ha ha-
gut un petit inconvenient. Els recipients que 
s’han dipositat al contenidor groc, la majoria 
de vegades estan bruts amb substàncies lí-
quides i/o restes orgàniques. Això, a part de 
provocar un tuf molt desagradable, entor-
peix enormement el procés de classificació i 
instal·lació dels elements. S’opta per aplaçar 
la posada en escena per tal de netejar tots 
els residus plàstics, cosa que recomanen fer 
els experts en reciclatge abans de llençar 
qualsevol envás al contenidor. 

Amb aquesta acció és calclua que s’han uti-
litzat 72,9L d’aigua per netejar tots els plàs-
tics recol·lectats.

007 DIES
004 PERSONES
332 RESIDUS

El resultat és impactant i sembla que ha re-
mogut la consciència dels membres de la 
família. No son plenament conscients de 
com de ràpid s’omplen bosses i bosses de 
deixalles. Deixalles que acaben —en el millor 
però menys freqüent dels casos— recicla-
des però, en el pitjor i majoria de vegades, 
als abocadors o al mar. Veure-les envair qua-
si tot el menjador de casa, costa de creure. 
I saber que son els responsables de que tot 
allò hagi acabat a les escombraries, els dei-
xa sense paraules. Si només la quantitat de 
residus plàstics generats en aquest nucli do-
mèstic durant una sola setmana, els multipli-
quéssim per les possibles trenta famílies que 
viuen en el mateix carrer, o pels vint-i-tres mil 
habitants de la ciutat, o pels quasi vuit mili-
ons d’habitants que té Catalunya, la xifra es-
devé esgarrifadora. 

«És realment sorprenent la quanti-
tat de plàstic que hi ha. No m’ho ha-
gués imaginat mai. I mira que nosal-
tres intentem fer les “coses bé” amb 
els boc ’n’ rolls, la cantimplora… ja 
veig que no. Què fort!» Membre 3.

«Ostres que heavy. I això només amb 
una setmana? A vera, m’imaginava que 
seria bastant però potser no tant. No se, 
és trist què realment no tinguem ni idea 
de la merda que som capaços de gene-
rar però és que és complicat» Membre 2.

«Increïble. Estic flipant. Família hauríem 
de fer algo al respecte?» Membre 4.

260 ENVASOS 
072 PAPER

11,5 m2

04 SEPARAR02 RENTAR01 RECOL·LECTAR 03 ASSECAR 05 ORDENAR 06 COMPTAR

L’acumulació física dels residus permet cap-
tar les dimensions del problema. Les dei-
xalles ocupen molt espai. Si realment ha-
guéssim de guardar les escombraries a casa 
nostra perquè, posem per cas, que s’instaura 
un sistema de recollida mensual, ens afanya-
ríem a reduir com fos aquesta quantitat. Al 
cap d’un més tindríem més bassura acumu-
lada que possessions personals. 

Tot i que a nivell de resultat l’exercici ha sigut 
d’allò més sorprenent i s’ha assolit l’objectiu 
d’impressionar als membres de la família, a 
nivell de procés requereix esforç i voluntat, 
molta paciència i valor per aguantar la mala 
olor i l’escampall de deixalles que s’ha realit-
zat.

Valoració



NOVEMBRE 2020 - 332 RESIDUS - 4 PERSONES EN 7 DIES
260 plàstics / 72 paper i cartró
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Quatre mesos més tard, durant la setmana 
del 8 al 14 de març del 2021, es decideix re-
alitzar el mateix exercici, aquesta vegada te-
nint en compte els residus llençats a totes les 
fraccions: envasos, paper i cartró, orgànic, 
rebuig, vidre i punt verd.

En aquest cas, no s’acumulen les bosses ple-
nes de deixalles per una posterior mostra 
fotogràfica, ja què amb segons quines frac-
cions seria poc pràctic i complicat de realit-
zar, si no que es proposa un altre sistema per 
portar el recompte. Els membres de la famí-
lia reben l’ordre d’anotar en un full tota i cada 
una de les coses que decideixin llençar a les 
escombraries i també deixar constància de 
la fracció on ho estan dipositant. L’objectiu 
és analitzar tots els residus generats a la cui-
na d’aquest nucli domèstic per tal de poder 
determinar les característiques d’aquesta i 

D’entrada es veu una reducció substancial 
pel que fa a residus plàstics, respecte qua-
tre mesos abans, on el nombre d’ítems re-
gistrats era de 260 en d’aquesta fracció. Si 
es van arribara generar 260 residus només 
comptant el plàstic, quantes deixalles en to-
tal es devien generar en aquell moment?

març

comparar-la amb la ‘bossa tipus’ catalana, 
és a dir, la proporció estimada de deixalles 
que compon les escombraries domèstiques 
de la població catalana de mitjana. En segon 
lloc, es pretén comprovar si hi ha hagut canvi 
respecte el nombre de residus plàstics ob-
tinguts en la primera recol·lecció i valorar si la 
família ha pres  alguna decisió per tal de re-
duir el nombre o no. 

Per la correcta recopil·lació de dades, es ge-
neren unes fitxes on cada dia els membres 
anoten el tipus d’objecte llançat en funció a 
la fracció que li pertoca. El format d’aquestes 
fitxes d’anàlisi evoluciona per mitjà del seu 
ús, on es tenen en compte les observacions 
i comentaris dels altres membres a l’hora de 
proposar sistemes més eficients i còmodes 
per realitzar l’exercici.

007 DIES
004 PERSONES
236 RESIDUS

044 DIES = 18,44 KG 
365 DIES = 221 KG 

Posteriorment, les dades recol·lectades en 
els fitxes es traslladen a una base de dades 
on es deixa constància del tipus de residu 
concret, el tipus de residu segons una cate-
goria més genèrica, la fracció a la qual s’ha 
dipositat, la fracció que realment li corres-
pon i la data en que ha sigut llençat. Aquest 
sistema permet portar un recompte molt 
més acurat pel que fa a tipologia de deixa-
lles, de la mateixa manera que brinda diver-
ses capes d’informació.

El resultat de la segona recol·lecta és un llis-
tat amb un total de 236 residus registrats. 
Obtenim una visió general en tant que resi-
dus generats dins d’aquest nucli domèstic. 
Veiem com les fraccions dominants són la 
d’envasos i la orgànica, seguides de la frac-
ció restes i paper.

Paral·lelament, s’inicia un segon exercici de 
recompte. L’objectiu és descobrir quan tar-
den a omplir una bossa de borsa segons la 
fracció i, al cap d’un mes, quants quilograms 
de residus s’han generat. 

La fracció groga, és la més freqüent pel ca-
ràcter volumètric dels envasos que, tot i 
pesar poc, ocupen molt espai. Per això és 
tant important aixafar i comprimir els recipi-
ents el màxim possible, per tal de no trans-
portar aire i aprofitar al màxim la capacitat de 
les bosses i dels propis contenidors i cami-
ons. 

El cas contrari s’observa amb la fracció mar-
ró. Els residus orgànics, al tractar-se majori-
tàriament de peles i restes petites d’aliments, 
es necessita molta quantitat d'aquests per 
arribara a omplir una bossa, de manera que 
el pes es dispara. La millor manera per re-
duir els residus orgànics és fent una sepa-
ració d’aquests amb compostables domès-
ticament i compostables industrialment. 
D'aquesta manera, els primers es poden uti-
litzar com a compost domèstic si es disposa 
de jardí o portar-los a un hort urbà del barri, 
reduint a la meitat els residus i donant-los 
una final profitós.

18,44 kg de residus en 24 dies. Si multipli-
quem aquesta quantitat pels 12 mesos que 
te un any, descobrim que l’aportació a les 
deixalles municipals de la família és de 221 kg 
anuals. 

La gestió dels residus és un dels grans rep-
tes ambientals a Catalunya. En les darreres 
dècades s'ha avançat notablement però en-
cara hi ha molta feina per fer. De fet, el país 
està força lluny de complir els objectius de 
la Unió Europea. El 2018 es va tancar amb un 
índex de recollida selectiva del 42% mentre 
que lper l’any 2019 s'hauria d’haver arribat al 
50% de reciclatge (Urgell i Vidal, A., 2019). 

La bossa tipus catalana ens mostra com 
seria la bossa d'escombraries mitjana d'un 
català. Arrel de les dades obtingudes en la 
recol·lecció domèstica, podem fer-nos una 
mica a la idea de la situació que es troba la 

Bossa tipus catalana
família. Segons les dades mostrades, veiem 
que la ‘bossa tipus’ dels membres en qües-
tió no dista gaire de la bossa ‘ideal’ si tothom 
reciclés a casa. Tenir un percentatge més 
elevat d’envasos respecte a la bossa ideal, 
i un nombre més reduït en la fracció de re-
buig pot significar dues coses: o que s’estan 
llençant a la fracció groga elements que no 
li corresponen i que per la seva naturalesa 
serien considerats impropis —i per tant ani-
rien al gris. O que s’està intentant reduir els 
residus que no es poden reciclar —molt im-
portant—, de manera que fa pensar que la 
fracció groga augmenta.

MITJANA A CATALUNYA NUCLI DOMÈSTIC

085 ENVASOS
074 ORGÀNIC
031 PAPER
034 REBUIG
011 VIDRE
001 PUNT VERD
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Tipus de residu concret Tipus de residu per Categoria Fracció dipositat Fracció correcte Data
1 Tapa metàl·lica llet Tapes i xapes metàl·liques Envasos Envasos Dilluns 8 de març
2 Finestra envoltori tarjeta sd Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
3 Paper pastilla avecrem Paper d'alumini Envasos Envasos Dilluns 8 de març
4 Envàs cigrons precuinats Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
5 Llauna menjar de gat Llaunes Envasos Envasos Dilluns 8 de març
6 Safata per carn Safata de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
7 Llauna coca-cola Llaunes Envasos Envasos Dilluns 8 de març
8 Tapa de plàstic hummus Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
9 Envàs tarrina brandada de bacallà Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
10 Envàs truita de patates precuinada Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
11 Envoltori potes de cranc Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
12 Llauna cervesa Llaunes Envasos Envasos Dilluns 8 de març
13 Envàs donut Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
14 Ampolla de llet Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
15 Envàs navius Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
16 Bossa de patates xips Bossa metàl·lica Envasos Envasos Dilluns 8 de març
17 Envàs paquet de galetes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 8 de març
18 Envàs embotit a lonxes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
19 Envàs embotit a lonxes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
20 Bossa pa de motlle Bossa de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
21 Pot colacao Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
22 Bossa de plàstic Bossa de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
23 Envàs de bacon Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
24 Envàs de bacon Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
25 Envàs espaguettis Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
26 Brick crema de llet Brics Envasos Envasos Dimarts 9 de març
27 Envàs de galetes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
28 Bossa de patates xips Bossa metàl·lica Envasos Envasos Dimarts 9 de març
29 Safata per carn Safata de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
30 Envàs gelatina Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
31 Envàs hummus Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
32 Envàs torrades Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimarts 9 de març
33 Envàs indiot a lonxes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
34 Envàs pasta de dents Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
35 Envàs donut Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
36 Pot quetxup Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
37 Ampolla de llet Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
38 Bossa de plàstic petita Bossa de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
39 Envàs coca precuinada Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
40 Envoltori salsitxes veggies Envasos de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
41 Safata per peix Safata de plàstic Envasos Envasos Dimecres 10 de març
42 Envoltori barreta de cerals Envasos de plàstic Envasos Envasos Dijous 11 de maç
43 Envoltori galetes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dijous 11 de maç
44 Envàs heura Envasos de plàstic Envasos Envasos Dijous 11 de maç
45 Envàs tomàquet Envasos de plàstic Envasos Envasos Dijous 11 de maç
46 Paper film enciam Paper film net Envasos Envasos Dijous 11 de maç
47 Llauna cervesa Llaunes Envasos Envasos Dijous 11 de maç
48 Brick de llet de soja Brics Envasos Envasos Dijous 11 de maç
49 Brick de caldo Brics Envasos Envasos Dijous 11 de maç
50 Ampolla de llet Envasos de plàstic Envasos Envasos Dijous 11 de maç
51 Envoltori galetes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dijous 11 de maç
52 Envoltori galetes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dijous 11 de maç
53 Ampolla de llet Envasos de plàstic Envasos Envasos Dijous 11 de maç
54 Envàs menjar veggie Envasos de plàstic Envasos Envasos Divendres 12 de març
55 Envoltori xocolata Envasos metàl·lics Envasos Envasos Divendres 12 de març
56 Paper pastilla avecrem Paper d'alumini Envasos Envasos Divendres 12 de març
57 Bossa de reixa patates Xarxa d'hortalises Envasos Envasos Divendres 12 de març
58 Envoltori pac d'ampolles de llet Envasos de plàstic Envasos Envasos Divendres 12 de març
59 Bossa de reixa cebes Xarxa d'hortalises Envasos Envasos Divendres 12 de març
60 Envàs donut Envasos de plàstic Envasos Envasos Divendres 12 de març
61 Llauna cervesa Llaunes Envasos Envasos Divendres 12 de març
62 Llauna cervesa Llaunes Envasos Envasos Divendres 12 de març
63 Envàs pizza Envasos de plàstic Envasos Envasos Divendres 12 de març
64 Envàs pizza Envasos de plàstic Envasos Envasos Divendres 12 de març
65 Ampolla de llet Envasos de plàstic Envasos Envasos Divendres 12 de març
66 Plàstic protector escala de mà Envasos de plàstic Envasos Envasos Dissabte 13 de març
67 Llauna cervesa Llaunes Envasos Envasos Dissabte 13 de març
68 Ampolletes de plàstic medicina Envasos de plàstic Envasos Envasos Dissabte 13 de març
69 Bossa pa de motlle Bossa de plàstic Envasos Envasos Dissabte 13 de març
70 Bossa formatge ratllat Envasos de plàstic Envasos Envasos Dissabte 13 de març
71 Ampolla d'oli Envasos de plàstic Envasos Envasos Diumenge 14 de març
72 Ampolla de llet Envasos de plàstic Envasos Envasos Diumenge 14 de març
73 Envàs donut Envasos de plàstic Envasos Envasos Diumenge 14 de març
74 Envàs de galetes Envasos de plàstic Envasos Envasos Diumenge 14 de març
75 Tapa pot d'espècies Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 15 de març
76 Envoltori motlles silicona Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 15 de març
77 Tapa de plàstic Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 15 de març
78 Envàs d'alumini flam Envasos metàl·lics Envasos Envasos Dilluns 15 de març
79 Envoltori de plàstic coca de forn Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 15 de març
80 Tap ampolla de vinage Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 15 de març
81 Envàs donut Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 15 de març
82 Envoltori xocolata Envasos metàl·lics Envasos Envasos Dilluns 15 de març
83 Envàs avellanes Envasos de plàstic Envasos Envasos Dilluns 15 de març
84 Tapa alumini i paper colacao Tapes i xapes metàl·liques Rebuig Envasos Dimarts 9 de març
85 Caixa de fusta maduixes Caixa de fusta tractada Rebuig Envasos Dimarts 9 de març
86 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
87 Mocador de paper usat Mocadors de paper Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
88 Peles de tomàquet Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
89 Marro de cafè Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
90 Peles de ceba Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
91 Peles d'all Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
92 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
93 Peles de kiwi Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
94 Bossa compostable Bossa compostable Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
95 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
96 Mocador de paper usat Mocadors de paper Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
97 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
98 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
99 Navius fets malbé Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
100 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 8 de març
101 Peles de ceba Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
102 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
103 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
104 Peles de ceba Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
105 Peles de pastanaga Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
106 Peles de carbassó Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
107 Peles de patata Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
108 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
109 Paper de cuina Paper de cuina tacat de menjar Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
110 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
111 Pals de brotxeta x12 Pal de fusta Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
112 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimarts 9 de març
113 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimecres 10 de març
114 Marro de cafè Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dimecres 10 de març
115 Mitja barra de pa seca Restes de menjar Orgànic Orgànic Dimecres 10 de març
116 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dimecres 10 de març
117 Peles de ceba Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimecres 10 de març
118 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimecres 10 de març

Tipus de residu concret Tipus de residu per Categoria Fracció dipositat Fracció correcte Data
119 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dimecres 10 de març
120 Restes de peix Restes de carn i peix Orgànic Orgànic Dimecres 10 de març
121 Marro de cafè Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
122 Peles de kiwi Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
123 Mocador de paper usat Mocadors de paper Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
124 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
125 Peles de ceba Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
126 Peles d'all Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
127 Restes d'enciam Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
128 Restes de poma Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
129 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
130 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
131 Peles de pastanaga Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
132 Restes de peix Restes de carn i peix Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
133 Closca d'ou Restes de menjar Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
134 Peles de kiwi Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
135 Peles de pera Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
136 Restes de poma Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dijous 11 de maç
137 Marro de cafè Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Divendres 12 de març
138 Peles de carbassó Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Divendres 12 de març
139 Peles de pastanaga Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Divendres 12 de març
140 Peles de ceba Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Divendres 12 de març
141 Peles de ceba Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Diumenge 14 de març
142 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Diumenge 14 de març
143 Taronja florida Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
144 Ensaladilla passada Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
145 Bossa compostable Bossa compostable Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
146 Peles de ceba Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
147 Restes de poma Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
148 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
149 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
150 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
151 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
152 Peles de taronja Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
153 Peles de taronja Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
154 Peles de taronja Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
155 Peles de mandarina Restes de fruita i verdura Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
156 Peles d'embotit Restes de carn i peix Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
157 Paper de cuina amb vòmit de gat Paper de cuina tacat de menjar Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
158 Sobre d'infusió Restes de cafè i infusions Orgànic Orgànic Dilluns 15 de març
159 Restes orgàniques de la pica Restes de menjar Rebuig Orgànic Dilluns 8 de març
160 Cartró envoltori sd Envasos de cartró Paper Paper Dilluns 8 de març
161 Tarjeta de paper Etiqueta de paper Paper Paper Dilluns 8 de març
162 Faixa de cartó humus Envasos de cartró Paper Paper Dilluns 8 de març
163 Envoltori de cartó brandada Envasos de cartró Paper Paper Dilluns 8 de març
164 Envoltori de paper per infusions Envasos de paper Paper Paper Dilluns 8 de març
165 Etiqueta infusió Etiqueta de paper Paper Paper Dilluns 8 de març
166 Faixa de cartró truita de patates Envasos de cartró Paper Paper Dilluns 8 de març
167 Faixa de cartró donuts Envasos de cartró Paper Paper Dilluns 8 de març
168 Mocador de paper usat Mocadors de paper Paper Paper Dilluns 8 de març
169 Packaging iogurt Envasos de cartró Paper Paper Dilluns 8 de març
170 Envoltori de paper per infusions Envasos de paper Paper Paper Dilluns 8 de març
171 Bossa del pa Envasos de paper Paper Paper Dimecres 10 de març
172 Caixa pasta de dents Envasos de cartró Paper Paper Dimecres 10 de març
173 Faixa envàs coca Envasos de cartró Paper Paper Dimecres 10 de març
174 Envoltori de paper per infusions Envasos de paper Paper Paper Dijous 11 de maç
175 Safata cartó heura Envasos de cartró Paper Paper Dijous 11 de maç
176 Etiqueta infusió Etiqueta de paper Paper Paper Dijous 11 de maç
177 Tub paper wc Envasos de cartró Paper Paper Dijous 11 de maç
178 Caixa de galetes Envasos de cartró Paper Paper Dijous 11 de maç
179 Faixa envàs veggie Envasos de cartró Paper Paper Divendres 12 de març
180 Cartró envoltori paella Envasos de cartró Paper Paper Divendres 12 de març
181 Bossa del pa Envasos de paper Paper Paper Divendres 12 de març
182 Cartró protector esacla de mà Envasos de cartró Paper Paper Dissabte 13 de març
183 Envoltori de paper d'infusió Envasos de paper Paper Paper Diumenge 14 de març
184 Caixa tonyina Envasos de cartró Paper Paper Diumenge 14 de març
185 Paper esrcit Fulls de paper Paper Paper Diumenge 14 de març
186 Caixa de cartró 4 kg de taronges Envasos de cartró Paper Paper Dilluns 15 de març
187 Paper de cuina Paper de cuina tacat de menjar Paper Paper Dilluns 15 de març
188 Envàs xocolata Envasos de cartró Paper Paper Dilluns 15 de març
189 Etiqueta cervesa Fulls de paper Paper Paper Dilluns 15 de març
190 Envoltori de paper d'infusió Envasos de paper Paper Paper Dilluns 15 de març
191 Paella Paella Punt verd Punt verd Divendres 12 de març
192 Paper plastificat entre lonxes Paper encerat Envasos Rebuig Dimarts 9 de març
193 Paper film carn Paper film brut Envasos Rebuig Dijous 11 de maç
194 Cera del fomatge Cera Orgànic Rebuig Dilluns 8 de març
195 Cera del fomatge Cera Orgànic Rebuig Dimarts 9 de març
196 Cera del fomatge Cera Orgànic Rebuig Dijous 11 de maç
197 Tiquets de la compra Paper de tiquets Paper Rebuig Dimarts 9 de març
198 Paper encerat embotit Paper encerat Rebuig Rebuig Dilluns 8 de març
199 Paper encerat embotit Paper encerat Rebuig Rebuig Dilluns 8 de març
200 Paper de cuina amb vòmit de gat Paper de cuina tacat de menjar Rebuig Rebuig Dilluns 8 de març
201 Paper encerat embotit Paper encerat Rebuig Rebuig Dilluns 8 de març
202 Etiquetes adhesives fruiteria Etiqueta adhesiva Rebuig Rebuig Dimarts 9 de març
203 Molles del terra Pols d'escomprar i espirar Rebuig Rebuig Dimecres 10 de març
204 Tiquets de la compra Paper de tiquets Rebuig Rebuig Dimecres 10 de març
205 Tiquets de la compra Paper de tiquets Rebuig Rebuig Dimecres 10 de març
206 Paper encerat embotit Paper encerat Rebuig Rebuig Dimecres 10 de març
207 Paper film Paper de film brut Rebuig Rebuig Dimecres 10 de març
208 Recanvi motxo de fregar Rebuig Rebuig Dijous 11 de maç
209 Salvanslips Compreses i tampons Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
210 Salvanslips Compreses i tampons Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
211 Tiquets de la compra Paper de tiquets Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
212 Tiquets de la compra Paper de tiquets Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
213 Tiquets de la compra Paper de tiquets Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
214 Paper encerat embotit Paper encerat Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
215 Paper encerat embotit Paper encerat Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
216 Etiquetes adhesives fruiteria Etiqueta adhesiva Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
217 Brossa espirador Pols d'escomprar i espirar Rebuig Rebuig Divendres 12 de març
218 Salvanslips Compreses i tampons Rebuig Rebuig Dissabte 13 de març
219 Mascareta Mascareta Rebuig Rebuig Diumenge 14 de març
220 Etiquetes adhesives fruiteria Etiqueta adhesiva Rebuig Rebuig Diumenge 14 de març
221 Paper de wc amb restes de crema Paper de cuina amb restes no-orgàniques Rebuig Rebuig Diumenge 14 de març
222 Etiquetes adhesives fruiteria Etiqueta adhesiva Rebuig Rebuig Dilluns 15 de març
223 Paper encerat embotit Paper encerat Rebuig Rebuig Dilluns 15 de març
224 Mocador de paper usat Mocadors de paper Rebuig Rebuig Dilluns 15 de març
225 Paper encerat carn Paper encerat Rebuig Rebuig Dilluns 15 de març
226 Pot maionesa Pot de vidre Vidre Vidre Dimarts 9 de març
227 Pot cacao d'untar Pot de vidre Vidre Vidre Dimarts 9 de març
228 Ampolla de suc Ampolla de vidre Vidre Vidre Dijous 11 de maç
229 Quinto de cervesa Ampolla de vidre Vidre Vidre Dissabte 13 de març
230 Quinto de cervesa Ampolla de vidre Vidre Vidre Dissabte 13 de març
231 Quinto de cervesa Ampolla de vidre Vidre Vidre Divendres 12 de març
232 Quinto de cervesa Ampolla de vidre Vidre Vidre Divendres 12 de març
233 Ampolla de vi Ampolla de vidre Vidre Vidre Divendres 12 de març
234 Pot especies Pot de vidre Vidre Vidre Dilluns 15 de març
235 Pot alls en concerva Pot de vidre Vidre Vidre Dilluns 15 de març
236 QuintWo de cervesa Ampolla de vidre Vidre Vidre Dilluns 15 de març

MARÇ 2021 - 236 RESIDUS - 4 PERSONES EN 7 DIES
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44 ítems de plàstic

MAIG 2021 - 162 RESIDUS - 4 PERSONES EN 7 DIES

En la mateixa línia d’investigació, es proposa 
als membres realitzar una tercera recol·lec-
ció de dades. L’objectiu és analitzar el pos-
sible progrés en la reducció de residus, a raó 
dels nous hàbits de consum  incorporats i de 
la voluntat de ser més conscients i conse-
qüents amb les seves compres.

Com s’ha comprovat que el canal visual és el 
que més impacte genera sobre la conduc-
ta, però sense voler perdre les capes d’in-
formació que la segona mostra ens ofereix, 
aquesta vegada s’han fusionant els formats 
de les dues recollides de dades anteriors. De 
manera que els membres reben les següents 
ordres:

Amb aquest acaba la sèrie d’exercicis vincu-
lats a la gestió de residus domèstics. L’inqui-
etud que ha incitat un procés de quasi mig 
any ha resultat una de les experiències més 
sorprenents i satisfactòries mai empreses. 
La rigorositat en els registres permet corro-
borar la validesa del mètode i el progrés del 
nucli domèstic en l’assoliment dels objectius 
marcats.

Sens dubte encara hi ha molts hàbits per in-
corporar per tal de minimitzar encara més 
el volum de residus generats dins la llar. És 
important incorporar-los progressivament 
per tal d’evitar situacions de sobrecàrrega i 
frustració i ser comprensius amb les nostres 
limitacions i capacitats. 

maig

“És una mica indignant que el menjà vegetarià sigui el que 
va més envasat en plàstic i amb quantitats individuals. Quin 
sentit té salvar els animals a costa del planeta? Jo em faria 
vegetariana per l’impacte ecològic que té la industria càrni-
ca. No vull dir que els animals no m’importin, però a mi la carn 
m’agrada. Però, per consciència ecològica, podria reduir o 
eliminar la carn de la meva dieta. El que no seria lògic és que 
després ho comprés tot envasat en plàstic. S’hauria de com-
prar a granel. Per altra banda, crec que ens hauríem de mirar 
com fer compostatge al pati, aniria molt bé per les nostres 
plantetes.” Membre 4

A mesura que avança la recol·lecta, la infor-
mació que reuneixen les imatges queda re-
gistrada en una base de dades.

Després d’una setmana, pel grup de What-
sapp s’han enviat 149 imatges. Com que en 
alguns casos, en una sola imatge hi havia més 
d’un residu i per seguir els criteris computa-
cionals de les recol·lectes anteriors, el resul-
tat total de residus generats és de 162 ítems.

007 DIES
004 PERSONES
162 RESIDUS

044 ENVASOS
071 ORGÀNIC
027 PAPER
014 REBUIG
006 VIDRE
000 PUNT VERD
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“Pot ser si que porta una mica més 
de feina aquest estil de vida però 
no trobes que tot està més bo? I 
al final, cada cop hem de treure 
menys les escombraries, cosa que 
no m’agrada gens fer. Per cert, 
espero que sigui l’últim exercici que 
ens fas fer…” Membre 3

“Realment la satisfacció de saber i tenir pro-
ves de que estem fent les coses una mica millor 
compensa l’esforç que implica anar a comprar a 
granel, prioritzar els recipients de vidre, fer més 
"cocinitas" a casa, etc. Tot i així, requereix d’una 
gran organització i més dedicació que si anés-
sim només al super a buscar-ho tot. Pel que fa al 
menjar, m’agrada la sensació de tenir el control 
i la tranquil·litat de saber que ens fiquem al cos. 
Tot té un altre gust.” Membre 1
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El progrés és inqüestionable. La fracció d’en-
vasos s’ha reduït pràcticament a la meitat 
respecte dos mesos enrere. L’altra gran millo-
ra la trobem en el rebuig, de la quan se n’ha 
generat un 59% menys. Aquesta reducció és 
importantíssima en tant que la fracció grisa, 
també denominada residus impropis, la for-
men tots aquells elements que no tenen cap 
opció a ser reciclats o reincorporats a les ca-
denes de producció. Pel que fa a les altres 
fraccions, totes segueixen en la mateixa línia. 
L’orgànica encapçala el llistat de bon troç, 
cosa que ens fa pensar que és el següent àm-
bit on centrar l’atenció. 

Comparació dels residus 
generats per 4 persones  
durant 7 dies

A què es deu aquesta reducció tant notable 
de residus impropis i envasos de plàstic? 
Després de la recol·lecta del 8 de març, la fa-
mília va poder detectar quins tipus de resi-
dus predominaven en les seves escombra-
ries i prendre la decisió d’eliminar o buscar 
alternatives per alguns d’ells: 

Garrafa d’aigua > barra de carbó actiu > garrafa de vidre
Embotit envasat (neveres) > Embotit a taulell (paper encerat) > Embotit amb taifa
Pasta, arròs, galetes, fruits secs envasats > A granel
Melmelades, dolços comprats > Melmelades, dolços casolans
Suc de taronja comprat > Suc de taronja casolà
Infusions i te monodosi > A granel

EN 6 MESOS
83% MENYS DE PLÀSTICS

EN 2 MESOS  
LA 1/2 DE  

RESIDUS IMPROPIS

ENVASOS
ORGÀNIC
PAPER
REBUIG
VIDRE
PUNT VERD
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En aquesta família es consumeix una mitjana 
de setze litres d’aigua potable a la setmana. 
Fins el moment això significava comprar de 
dues a tres garrafes (en funció de la seva 
capacitat) a la setmana amb els conseqüents 
residus plàstics. En la primera recol·lecta de 
residus, van prendre la decisió de buscar al-
ternatives per evitar generar un residu tant 
predominant. 

Amb la incorporació del carbó actiu com a 
mètode de filtratge de l’aigua de l’aixeta es 
pretén eliminar el consum d’aigua embo-
tellada. El filtre de carbó actiu en forma de 
barra d’uns vint centímetres de llarg i quatre 
de diàmetre, és una de les alternatives zero 
waste que existeixen actualment. Utilitzar-lo 
és tant senzill com col·locar la barra de carbó 
dins d’una gerra d’aigua de l’aixeta entre 4 i 
8 hores per obtenir l’aigua filtrada. El mateix 

L’aigua

“El millor d’això és no haver de 
tornar del super carregada amb 
garrafes d’aigua cada vega-
da, que pesen molt. A part del 
plàstic que deixem de generar, 
és clar. L’únic inconvenient és el 
gust. A no ser que fiquis l'aigua 
a la nevera, té un regust a calç 
que al principi no m’agradava 
gens. Ara ens hem acostumat 
una mica, però em fa por que 
veure aquesta aigua ens acabi 
provocant algun problema de 
salut...” Membre 1

“L’aigua és un bé fonamental amb el qual no s’hauria 
de comercialitzar. A totes les cases s’hauria d’instal·lar 
d'entrada un sistema de filtrat que et permetès beure 
aigua de l'aixeta tranquil·lament. Sense tanta calç, els 
electrodomèstics com el rentaplats o la rentadora tam-
bé s’espatllarien menys, i la nostra pell i cabells  
ho agrairien també. Això del carbó és un parche a un 
problema que necessita una gran solució.” Membre 3

carbó es pot utilitzar durant 3 mesos i el resi-
du que deixa és 100% compostable i biode-
gradable. Te un preu de venda d’entre 9 i 12 
euros en funció a la marca. 

S’ha calculat que mitjançant aquest mètode, 
la família ha filtrat 110 litres d’aigua, és a dir, 
s’ha estalviat consumir unes 14 garrafes de 
vuit litres del supermercat. 14 garrafes que 
tampoc han acabat a els escombraries. Eco-
nòmicament, s’ha gastat el mateix utilitzant 
el carbó que si s’haguessin comprat 14 gar-
rafes, 21 euros.

Com que el sistema genera certs dubtes en 
tant que salud, la família decideix buscar-hi 
una alternativa. Amb l’incorporació de les 
compres a granel, es descobreix que aquest 
tipus de botigues disposa de garrafes d’ai-
gua de vuit litres de vidres  amb un sistema 

d’envasos retornables. La primera vegada, 
pagues per l’aigua i el recipient, però en les 
compres posteriors, retornant l’envàs de vi-
dre buit, t’en emportes un de ple i només pa-
gues el cost de l’aigua. El dia que decideixes 
deixar de consumir amb aquest sistema, si 
retornes l’envàs, recuperes l’inversió inicial 
que fas pel recipient. 

L’aigua te un gust més neutre, totalment 
equiparable a l'aigua embotellada, cosa que 
agrada a la família. L’única diferència és que 
s’ha d’anar a buscar quasi que única i exclusi-
vament l’aigua perquè per una banda, només 
es troba en una botiga en concret i per altra, 
pesa més que una garrafa de supermercat. 
Els membres han agafat l’hàbit d’aprofitar 
aquesta compra per repostar els subminis-
tres a granel que els falten.

110 LITRES D’AIGUA FLILTRADA = 14 GARRAFES DE 8L DE PLÀSTIC

BARRA DE CARBÓ ACTIU
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CAS D’ESTUDI 3:

La petjada de carboni és un indicador am-
biental que serveix per calcular els gasos 
d’efecte hivernacle que els humans generem, 
directe o indirectament, i els recursos de la 
Terra que consumim amb les nostres activi-
tats diàries. La petjada de carboni o petjada 
ecològica d’una persona inclou l’impacte as-
sociat a l’alimentació, el transport, el consum 
de béns i de recursos i els serveis, entre d’al-
tres. Totes aquestes activitats, a part d’eme-
tre CO2 a l’atmosfera, “ocupen” un espai físic 
en el nostre planeta. Aquest espai físic és el 
que s’anomena petjada ecològica o, en altres 
paraules, la superfície biològicament pro-
ductiva (boscos, prats, cultius i mars) neces-
sària per produir els recursos que consumim i 
absorbir els residus que generem.

CAS D’ESTUDI 2: 

Petjada 
ecològica

Diverses plataformes en-línia, mitjançant un 
qüestionari, calculen la petjada ambiental 
dels teus hàbits com per exemple la calcu-
ladora de Global Footprint Network o la de 
WWF. Els qüestionaris s’estructuren de forma 
similar, centrant-se en la valoració de quatre 
àmbits concrets: alimentació, llar, mobilitat i 
béns materials.

Segons la Global Footprint Network, la pet-
jada ecològica de la família investigada és de 
4,3 hectàrees globals i la petjada de carboni 
és de 7,5 tones de CO2 emeses per any. Una 
manera d’expressar aquestes xifres és a tra-
vés del concepte de Dia de l’Excés de la Ter-
ra o Dia de la Sobrecapacitat de la Terra, de 
l’anglès, Earth Overshoot Day. Aquest és el 
dia en què, si tots visquessin com tu, haurí-

em utilitzat tots els recursos naturals que la 
Terra és capaç de regenerar en el transcurs 
d’aquell any. En el cas de la família en qüestió, 
el seu Dia d’Excés de la Terra és el 26 de maig, 
quan en el 2020 el mateix dia a nivell de tota la 
humanitat va ser el 22 d’agost.

Una altra manera d’expressar el consum 
de recursos a nivell personal és en tant que 
quantes Terres es necessitarien per satisfer 
aquest consum. A Estats Units es necessita-
rien 5 planetes Terra de mitjana per satisfer el 
consum mitjà dels seus habitants. En canvi, 
les persones brasileres en necessitarien 1,8. 
El promig de la família és de 2,4 Terres, un re-
sultat que la situa entre Xina, amb un 2,1, i Ale-
manya, amb un 3,2 de Terres estimades.

Podem reduir la nostra petjada de carboni  
o petjada ecològica: 

1. Reduint el consum
2. Millorant el què i com consumim 
3. Convertint els residus generats una  

altra vegada en recursos

«Cuanta más legislación haya y todas las iniciativas que 
pueda haber a nivel de gobierno ayudan muchisimo, pero 
no podemos culpar a los otros de como estemos gestio-
nando los recursos en nuestro día a día. Hay muchas co-
sas que podemos hacer a nivel personal sin depender del 
entorno para poder ser un poco más sostenibles» 

(Aavv Can Palet de Vista Alegre, 2021).

26 DE MAIG  
DIA D’EXCÉS DE LA  

TERRA PER LA FAMÍLA

22 D’AGOST  
DIA D’EXCÉS DE  

LA TERRA PER LA  
HUMANITAT L’ANY 2020

EN 1 ANY LA FAMÍLIA CONSUMEIX 
ELS RECURSOS QUE HI CABRIEN EN 

4,3 CAMPS DE FUTBOL

LA SEVA ACTIVITAT  
EMET A L’ATMOSFERA  

7,5 GIRAFES DE C02
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“Sincerament esperava arribar allà i torbar-nos a 
cinc persones. I quan vam ser allà érem com qua-
ranta o així. Ens van donar guants i bosses a totes, 
cosa que està molt bé perquè no veníem preparats 
(tampoc ho deia el post). Va ser una pena que al final 
ens quedéssim més estona recollint i per quan vam 
tronar al punt de trobada ja no hi hagés ningú per 
parlar amb la gent i sortir a la foto de grup… com a 
mínim a mi m’hagués agradat saber si les altes ho 
feien sovint, coses sorprenents que s’haguessin tro-
bat, etc,. L’experiència d’estar dues hores al bosc, 
recollint bassura, en un lloc que al principi vag pen-

El dia 16 de maig del 2020, les organitzacions 
AV Can Jofresa, Terrassa Libre de Plásticos 
i Buzón Verde convoquen una recollida de 
residus comunitària per deixar net de dei-
xalles la zona natural als voltants de la Font 
de Can Jofresa de Terrassa. Les mateixes 
associacions i moltes d’altres, organitzen es-
deveniments com aquest almenys un o dos 
cops al mes. Aprofitant el benentès i amb la 
voluntat de portar fora del domicili la gestió 
dels residus, s’ha decidit passar a l’acció i 
prendre partida de la iniciativa. 

La jornada s’organitza de la següent manera: 
a través de les xarxes socials de les diverses 
associacions, es fa  difusió de la recollida i 
una convocatòria oberta on es queda en un 
lloc, un dia i una hora concretes. El dia as-
senyalat, les persones voluntàries es troben 
en el lloc indicat. El perfil dels assistents és 
molt variat: hi ha moltes famílies amb infants 
d’entre 4 i 7 anys, un gran grup de persones 
joves i gent adulta que ve pel seu compte o 
acompanyats d’algun amic o familiar. Allà, re-

“bassuralesa”

presentants dels grups organitzadors repar-
teixen guants, recollidors i bosses de brossa 
per tothom. Els que acostumen a freqüentar 
aquest tipus de trobades, venen ben prepa-
rats de casa. Es donen directrius per saber 
per quina zona ens hem de moure i, que en 
la mesura del possible, s’intenti separar els 
residus per tipologies (plàstics, vidre, rebuig 
i animals morts). Comença la recollida que te 
una durada estimada de dues hores i volun-
taris i voluntàries recullen tot allò que troben 
a la natura. A final de la jornada, Eco-equip, 
l’empresa encarregada del sistema de ges-
tió de residus de la ciutat, es va encarregar 
d’endur-se les escombraries recollides.

Entre dues persones s’han arribat a omplir 
set bosses d’escombraries de les de 100L 
de capacitat. Dues de vidre, tres de residus 
variats i dues de envasos de plàstic i llaunes. 
Entre els aproximadament 40 voluntaris s’es-
tima que s’han omplert vora un centenar de 
bosses, a banda de tots els objectes volumi-
nosos que s’han apilat a part. 

“No esperàvem que tingués l’èxit que va tenir 
la convocatòria. Tot i que, era molt trist veure 
la quantitat de porqueria que hi havia al bosc i 
com les plantes havien crescut per sobre de les 
deixalles, soterrant-les, veure tantes persones, 
treballant unides per una mateixa causa va ser 
molt bonic i reconfortant. Totes estàvem allà 
perquè volíem “salvar” aquell trosset de bosc del 
incivisme. Veïns del barri que passaven per allà, 
ens van agraïr molt els nostres esforços. Tinc la 
sensació que l’angoixa que genera en mi la crisi 
climàtica, disminueix quan actuo al respecte.” 
Queralt

sar “Osti, pels que som, se’ns quedarà petit el lloc. Ho 
treure’m tot ràpid i ens quedarem sense feina”, però 
que va, et posaves en un lloc de deu metres quadrats 
i dues persones podien estar hores i hores i hores tre-
ien bassura. Molt heavy. Sabia que hi havia bassura 
al bosc, però no m’imaginava que en tant poc troç n’hi 
pogués haver tantíssima. I sí, hi tornaria sens dubta. 
Quan fas això acabes pensat que si cada persona 
fa, ni que sigui, una vintena part del que vam fer no-
saltres els boscos estarien nets, és a dir, netejar més 
que embrutar. Avisa’m quan en tornin a fer una altra 
eh!” Eloi, acompanyant

002 PERSONES
007 BOSSES DE DEIXALLES

LLAUNES, AMPOLLES D’ALCOHOL, BOSSES DE PATATES, ENVASOS 
DE PLÀSTIC, BOSSES SENCERES DE DEIXALLES DOMÈSTIQUES, 
AMPOLLES DE PLÀSTIC, SABATES, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES 
TRENCATS, POTS DE VIDRE, FUSTES, VIDRES TRENCATS, ESQUELET 
D’ANIMAL PETIT, POREXPAN, PRODUCTES DE NETEJA, PNEUMÀTICS, 
BOSSES DE PLÀSTIC I UN SENSE FI D’ETCÈTERES.

CAS D’ESTUDI 4:
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Totes portem llavors a dins i en el nostre cas 
són paraules, idees i accions que, com la flora, 
volem que acabin formant un jardí harmònic i 
beneficiós. Podem ser la flor més bonica de totes 
i deixar aquell qui ens miri amb la boca oberta. 
O esdevenir la font de nèctar més desitjada 
per les abelles o, inclús, ser la mostra d'amor 
més sincera i dolça per dos amants. Però soles, 
només serem això, una flor bonica que al cap de 
poc temps li cauran els pètals i desapareixerà. 

Del que es tracta és de ser llavors amb la 
capacitat (o intenció) de generar un efecte 
papallona, on una petita acció en desencadena 
d’altres, perquè els canvis sempre originen 
canvis nous. Que la nostra germinació serveixi 
d'exemple per a altres llavors que no acaben 
d'arrelar, per aquelles espores que es creuen 
insignificants o prescindibles. Cada petit brot 
que creixi en conjunció a un altre retornarà de 
mica en mica el verd a aquest planeta cada cop 
més gris. L'existència de milers d'espècies, d’entre 
aquestes la nostra, depèn d'això. Està en les 
mans de totes liderar la floració cap a un món 
més habitable.

Vols ser la llavor  
que sembrarà el canvi?

Jo vull ser la llavor que acabarà sent arbre.  
Un arbre que donarà llavors.

I tu?
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