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ARTICLE 

ANNEX 



 

Resum 

El present projecte ha estat becat per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 

Tractament de Residus i per l’Agència Catalana de Residus per tal d’estudiar els residus 

que generen els alumnes d’educació infantil i de primària amb l’esmorzar que duen a 

l’escola.  

El treball de camp es va fer a cinc escoles de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

repartides entre els municipis de Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. Aquestes 

escoles es classifiquen en 3 escoles convencionals i dues escoles verdes, per tal de poder 

observar els diferents escenaris possibles en temes de residus, ja que les escoles verdes 

tenen un programa on hi dediquen una especial atenció als temes de medi ambient.  

El treball de camp es va classificar en dues parts diferenciades, la primera té per objectiu 

conèixer en pes la quantitat de residus que es generen a les cinc escoles avaluades. A 

més, de saber l’ús d’embolcalls reutilitzables que se’n feia a cadascuna d’elles. Es va 

observar que les escoles verdes no han de perquè generar menys residus que les 

convencionals, a diferència del que es pensava abans de començar l’estudi. Tot i això, 

l’ús d’embolcalls reutilitzables sí que és molt superior en les escoles verdes.  

La segona part, tenia per objectiu analitzar la eficàcia d’un embolcall reutilitzable (el 

Boc’n Roll). Per tal de fer-ho, es va repartir un embolcall reutilitzable a cada alumne 

d’una de les escoles analitzades a la primera part, per tal de conèixer quins residus 

generaven amb aquest embolcall. Finalment, es van poder comparar els resultats entre 

la primera fase i la segona fase per aquesta escola. Els resultats obtinguts van ser 

favorables, amb una disminució de 1.05 g dels residus per alumne i dia, amb una 

utilització del 49% de mitjana.   
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ACRÒNIMS 

 
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona 

AMPA: Associació de pares i mares d’alumnes 

ARC: Agència de Residus de Catalunya 

CEE: Centre d’educació especial 

CEIP: Centre d’educació infantil i primària 

CFPA: Centre de formació de persones adultes 

EMA: Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

EMSHTR: Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus 

ERE: Envasos lleugers o envasos i residus d’envasos 

FIRM: Fracció inorgànica dels residus municipals 

FORM: Fracció orgànica dels residus municipals 

IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya 

LLI: Llar d’infants 

LERE: Llei d’envasos i residus d’envasos 

PaP: Recollida porta a porta 

PEAD: Poliestirè d’alta densitat 

PEBD: Polietilè de baixa densitat 

PET: Politereftalat d'etilè 

PMGRM: Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 

PROGREMIC: Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 

PVC: Policlorur de vinil 

RS: Recollida selectiva 

RV: Residus a valorització 

RVOL: Residus voluminosos 
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Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars 

En aquest bloc introductori, es pretén fer un resum del projecte, així com  explicar la 

importància i els objectius que es voldrien assolir. 

1. Presentació 

Degut a la gran quantitat de residus que es generen a la nostra societat cal establir 

models de gestió eficients per tal de reduir-los, així com tractar-los de manera adient. 

Però, per tal de poder realitzar aquesta tasca, és necessari un pas previ, que és el de 

conèixer quins són aquests residus i quina quantitat se’n genera.  

És per aquest motiu que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i l’Entitat Metropolitana 

de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) han encomanat aquest projecte. 

Per tal de repercutir en àmbits d’ampli abast i amb la intenció de començar per les bases 

de la societat, s’ha encomanat la identificació i quantificació d’aquells residus generats en 

els esmorzars dels escolars, degut a la poca bibliografia existent en aquest aspecte. 

L’estudi s’ha centrat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) degut a que, ambdues 

entitats, tenen competència en aquest àmbit territorial. 

A més de la quantificació dels residus, i dins del primer objectiu del PMGRM 0916 (Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient. 2009), es pretén incidir sobretot 

en la “prevenció, a fi de mantenir o fins i tot reduir la generació de residus a l’àmbit 

metropolità”. 

En aquest context, el present projecte, proposa estudiar l’estat dels residus generats 

durant l’esmorzar dels escolars incidint especialment en el paper d’alumini. Per tal de 

conèixer la situació actual sobre aquest tema a les escoles de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, es realitza un estudi d’investigació sobre altres projectes de reducció de 

residus ja incorporats en escoles, a més d’un treball de camp a 3 escoles del municipi de 

Cerdanyola del Vallès i 2 escoles de Montcada i Reixac. També, es compara la situació 

inicial amb la situació esdevinguda després d’incorporar a l’escola un mètode alternatiu 

als sistemes d’embolcall convencionals. Finalment, es recomanen possibles actuacions 

que cada escola pot incorporar per tal de reduir els residus que generen. 
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Bloc I. Introducció  
 

 

2. Objectius 

2.1. Objectius principals 

a. Quantificar i avaluar els residus generats en els esmorzars dels escolars. 

b. Establir mesures que redueixin els residus utilitzats per embolicar els esmorzars dels 

escolars.  

2.2. Objectius específics 

a. Conèixer les tendències en la generació de residus segons l’edat de l’escolar.  

b. Propiciar una millora per part de les escoles en l’aspecte dels embolcalls de paper 

d’alumini. 

c. Conèixer l’eficàcia de la mesura instaurada a l’escola. 

d. Identificar les característiques del paper d’alumini. 

e. Estudiar els impactes que pot generar l’alumini al medi ambient. 
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3. Beneficis del projecte 

Aquest projecte pretén posar de manifest algunes pràctiques senzilles que es poden 

adoptar a l’escola per tal de disminuir els residus que es generen a partir dels esmorzars.  

Una alternativa que s’ha treballat exhaustivament és l’ús d’embolcalls reutilitzables en els 

esmorzars dels escolars, amb la finalitat de demostrar la seva viabilitat com a element 

quotidià i reduir la quantitat de residus de la fracció envasos, sobretot pel que fa al paper 

d’alumini, tant en pes com en volum.  

La minimització del paper d’alumini que pot arribar-se a aconseguir, utòpicament, fent 

càlculs senzills i ràpids, només amb la substitució d’aquest durant els esmorzars, pot 

suposar unes 156 tones l’any a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que un entrepà 

necessita uns 3 grams de paper, els dies lectius són aproximadament 180 i la població 

d’alumnes en aquesta zona és de 289.096 nens/es (IDESCAT).  

L’estudi, ha permès determinar quin tipus i quina quantitat de residus es genera en els 

esmorzars i, més concretament, quina tipologia d’envàs s’usa. Aquesta part del treball 

permet aportar dades, que es desconeixien, així com determinar el percentatge respecte 

dels residus domèstics totals. També obre la possibilitant de la creació de campanyes 

específiques per als embolcalls dels esmorzars, coneixent a l’avançada quins són els 

resultats màxims que es poden esperar. 

D’altra banda, també s’analitzen les diferents possibilitats d’adoptar unes o altres 

pràctiques, per a cada centre estudiat, segons les seves possibilitats, fet que els hi 

permet conèixer les seves potencialitats de minimització de residus en l’esmorzar. 

D’aquesta manera, els hi serà més fàcil en un futur poder incidir en aquest aspecte. Però, 

l’estudi no queda només en les escoles estudiades, sinó que la majoria de les propostes 

per a la reducció de residus són aplicables a moltes altres escoles. A més, com aquestes 

propostes estan en format de fitxa, és fàcil saber quins requisits són necessaris per a 

aplicar cadascuna d’elles i per tant, conèixer si el centre interessat els compleix o no.    

Un altre fet, que no s’ha d’oblidar, és que les bones pràctiques sobre la minimització dels 

residus a l’entorn escolar, suposa una familiarització d’aquestes accions quotidianes en 

els alumnes, de manera que pot afavorir  la seva inserció cap a l’àmbit domèstic. 
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5. Anàlisi de l’impacte ambiental 

 



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

Aquest bloc, pretén informar sobre les característiques i el cicle de vida del paper 

d’alumini i, alhora, cercar informació sobre l’impacte ambiental que genera a l’entorn i a 

la salut de les persones. 

4. Característiques del paper d’alumini 

El paper d’alumini s’ha convertit al llarg dels anys en un element indispensable en moltes 

llars catalanes, com a eina de cuina per embolcallar aliments per conservar i endur o com 

a base per a coure aliments en el forn. Un dels usos més comuns és el fet d’embolicar 

l’entrepà amb aquest material i, al ser d’un sol us, obliga a consumir una quantitat 

relativament elevada.  

4.1. Propietats físico – químiques  de l’alumini 

L’alumini és el metall no ferrós més lleuger amb un pes atòmic baix de color metàl·lic 

platejat i de tonalitat blanquinosa. El seu descobridor va ser Hans Christian Oersted l’any 

1825 a Dinamarca. Tot seguit, a la taula 4.1, es mostren les característiques d’aquest 

element. 

Nom Alumini 
Símbol Al 
Número atòmic 13 
Massa atòmica 26,9815 
Grup IIIA 
Període 3 
València 3 
Estat d’oxidació +3 
Electronegativitat 1,5 - 1,6 
Radi covalent (Å) 1,18 
Radi iònic (Å) 0,5 
Radi atòmic (Å) 1,43 
Configuració electrònica [Ne] 3s2 3p1 
Energia d’ionització (kJ/mol) 577 
Densitat (g/ml) 2,7 
Punt d’ebullició (ºC) 2450 
Punt de fusió (ºC) 660 
Conductivitat elèctrica (m-1 Ω-1) 37,7 × 106 
Conductividad térmica W/(m·K) 237 
Color Platejat blanquinós 
Volum atòmic (ml/mol) 10 
 

Taula 4.1: Propietats de l’alumini. Font: Grup Edutorial Ceac, SA i Perry's Chemical Engineers' Handbook 
Perry’s. 
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Bloc II. Temàtica de l’alumini 
 

Aquest metall és el més abundant de la Terra, però no en estat pur, sinó en minerals, 

sobretot de les roques ígnies d’on s’extreu la bauxita, però també com a element bàsic 

en els éssers vius. Com ja s’ha dit, és un metall lleuger i la capacitat d’aliatge amb altres 

metalls pot fer-lo fins a un 50% menys pesat que el seu homòleg pur, com en el cas de 

l’acer inoxidable. 

L’alumini pur és un excel·lent conductor de calor. Agafant com a referència el coure per 

ser un metall utilitzat per la indústria com a conductor, l’alumini té un 60% de 

conductivitat tèrmica (taula 4.1.) respecte d’aquest. Pel que fa a la conductivitat 

elèctrica, també és elevada, amb un 70% (taula 4.1.) respecte del coure, permetent ser 

un substitut d’aquest en la construcció de cables elèctrics. 

Aquest element és estable a l’aire i resistent a la corrosió per l’aigua de mar, a varies 

solucions aquoses i altres agents químics com els àcids, gràcies a la capa d’òxid que es 

forma a la superfície, tot i que al ser un amfòter pot reaccionar amb àcids minerals i 

formar sals solubles amb despreniment d’hidrogen. Per contra, es dissol fàcilment en 

solucions alcalines i la seva corrosió es ràpida. 

L’alumini en estat líquid, pot reaccionar de manera explosiva amb l’aigua. A altes 

temperatures redueix compostos que contenen oxigen, sobretot òxids metàl·lics, de 

manera que s’aprofita aquesta propietat per les manufactures de certs metalls i aliatges. 

Els aliatges d’alumini són lleugers, forts i de fàcil formació. Són molt útils per acoblar, 

fondre i per donar forma d’acabats específics, fet que l’ha dut a ser el metall no ferrós 

més utilitzat. 

4.2. Cicle de vida 

El recorregut de l’alumini és similar al de tots els metalls, amb una diferenciació de tres 

fases bàsiques: producció, consum i reciclatge. En la primera fase del cicle de vida, ja 

que cal una extracció, una transformació i una foneria a lingots o làmines. Desprès, pel 

que fa a la fase de producció del paper d’alumini i consum, varia respecte dels altres 

processos per la seva simplicitat. Finalment, la tercera fase és també relativament 

senzilla ja que es tracta d’un material 100% reciclable.  
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Extracció Procés Bayer Foneria 

Reciclatge 
Laminació 

Recuperació 

Consum Recollida selectiva 

Abocador Recollida no selectiva 

 

Figura 4.1: Diagrama del cicle de vida. Vermell: camí a eliminar. Blau: camí a reduir. Verd: Camí acceptat. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

4.2.1. Extracció 

El cicle de vida de l’alumini s’inicia amb la detecció dels jaciments en forma d’òxids i 

hidròxids que es troben barrejats amb altres òxids de diversos metalls i amb sílice. 

Aquest agregat s’anomena bauxita i s’extreu en mines a cel obert, algunes d’elles 

representades a la imatge 4.2. La bauxita es compon, normalment, per Gibsita (Al(OH)3) 

i Caolinita Al2Si2O5(OH)4 amb impureses de ferro, a més d’altres minerals. Es pot 

descriure geològicament com una roca tova, amb una duresa que varia entre 1 i 3 Mohs, 

una densitat relativa de 2 a 2,55 g/cm3 y una coloració mat que pot variar entre el blanc 

i el castany. (Chemie.DE Information Service GmbH , 2010). 

Extracció anual (en 000 tones) País Reserva (en 000 tones) 
2001 2001 2003 

Austràlia 8700000 53799 54135 55602 
Brasil 2500000 13388 13147 18456 
Xina 2300000 8650 9990 10989 
Guinea 8600000 17191 17480 17044 
Guyana 900000 2011 1639 1715 
Índia 1400000 8688 9867 10956 
Jamaica 2500000 13369 13119 13444 
Rússia 250000 4805 4497 5441 
Surinam 600000 4393 4001 4215 
USA 40000 200 200 200 
Veneçuela 350000 4584 5190 5445 
 
Taula 4.2: Recursos mundials de bauxita. Font: elaboració pròpia a partir de world mineral production 1993 -
2003 i Mineral Commodity Summaries 2004. 
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Figura 4.2: Principals mines de bauxita del món. Font: British Geological Survey, 2010. 

 

4.2.2. Obtenció de l’alúmina 

El mètode més utilitzat és el procés Bayer. S’inicia amb la mòlta i rentat de la bauxita, 

tot seguit es barreja amb sosa càustica a alta temperatura i pressió, de manera que els 

minerals compostos d’òxids d’alumini es dissolen, mentre que els altres minerals 

precipiten en estat sòlid, bàsicament sílice i òxids de ferro i titani, aquests són retirats en 

un decantador i l’hidròxid d’alumini de la solució es recristal·litza. Per últim,  calcina per 

tal d’eliminar les impureses, de manera que resta l’alúmina (Al2O3). Aquesta, ja és prou 

pura com per passar al següent tractament on es purifica l’alumini a altes temperatures, 

fent que es fongui. 

4.2.3. Producció de l’alumini 

Una vegada obtinguda l’alúmina, s’ha de convertir en alumini amb el procés d’electròlisi. 

Aquest, s’inicia amb la dilució de l’òxid d’alumini en una solució de criolita (Na3AlF6) fosa i 

s’aboca a una cel·la electrolítica amb el elèctrodes de carboni col·locats de manera 

horitzontal. El procés de barreja es duu a terme perquè l’alúmina té un punt de fusió per 

sobre dels 2000ºC i, al dissoldre-la en criolita, aquest disminueix a 900ºC, fet que 

disminueix els costos de producció. Tot i això, el consum energètic és molt elevat, ja que 

cal utilitzar uns 13 KWh (Universidad de Buenos Aires, 2005) per cada quilo d’alumini. 

D’aquesta electròlisi, s’obté l’alumini metàl·lic en estat líquid amb una puresa del 99,5 – 

99,9%, essent la resta ferro i silici. (William F. Smith, 1999). L’alumini resultant del bany 

electrolític precipita al fons del recipient i és extret per aquí, ja que la densitat de la 

solució és menor que el metall.  

Es calcula que per cada tona d’alumini produït, es consumeixen 460 Kg de carboni dels 

elèctrodes, però el principal cost d’aquesta producció és l’enorme consum energètic que 
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es requereix, ja que és entre el 25% i el 30% dels costos totals. És per aquest motiu que 

s’estan estudiant nous mètodes d’extracció menys costosos (Pacheco, H, 2010). 

4.2.4. Transformació de l’alumini 

Per iniciar la fabricació del paper d’alumini, primer es fonen els lingots en forns de gas 

natural a 750ºC. Un cop fos, s’analitza una petita mostra que es solidificada en un 

motlle, d’aquesta manera es coneix quina és la proporció d’alumini i silici que hi ha. Tot 

seguit, un canal connecta el forn de fosa fins a uns motlles, durant el recorregut es filtren 

les impureses amb receptacles especials. Quan l’alumini s’ha solidificat, s’extreu del 

motlle, que li ha conferit una estructura de bloc de 4,4m x 1,4m x 0,45m i d’un pes de 

7500 kg. Tot seguit, es col·loca en el cicle de fabricació. 

Un cop a la cinta transportadora, primer es passa per una polidora que elimina 3 mm de 

superfície del bloc per evitar impureses i aconseguir una superfície llisa, tot seguit es 

neteja aquest, per extreure el líquid utilitzat per netejar i refredar les fulles que han polit 

el bloc. El següent pas, es tracta de premsar l’alumini amb rodets laminadors a altes 

temperatures, aproximadament a uns 500ºC, de manera repetitiva durant 16 cops fins 

aconseguir un gruix de 0,5 cm. Tot seguit s’enrotlla sobre si mateix per formar una 

bobina i poder ser transportada cap a un laminat en fred on es reduirà el gruix fins a 

0,01 i 0,02 mm (Southwest Aluminium industry, 2010). Tot seguit es talla el rotlle a 

l’amplada desitjada, fent aproximadament un total de 12,7 km de paper d’alumini 

(Discovery Channel, 2010). 

4.2.5. Consum 

El paper d’alumini s’utilitza més aviat per embolicar aliments per endur-se’n de casa, de 

manera que aïlla el menjar dels factors externs com la llum, la humitat, etc. Per tal 

d’evitar-ne la degradació. Però, també, s’utilitza com a estri de cuina per l’elaboració de 

plats al forn per tal de mantenir la humitat dels aliments o bé per emmagatzemar els 

aliments en les neveres i congeladors per prevenir olors.  

4.2.6. Recollida  

Aquest material un cop utilitzat s’ha de llençar al contenidor d’envasos lleugers, per 

poder ser enviat a la planta de triatge de residus i, desprès, enviar-la a la planta de 

tractament de residus corresponent. 

En la planta de triatge on hi arriben tots els residus del contenidor d’envasos lleugers, el 

sistema de separació de l’alumini es realitza com a últim procés de selecció. Després de 

passar per tots els separadors (figura 4.2) com a material no classificat, finalment és 

recuperat per l’inductor de Foucault. Aquest, es basa en la repulsió magnètica que es 

genera en un metall no fèrric quan és sotmès a un camp magnètic provocat per un 
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imant, que alterna els seus pols contínuament. Aquest fenomen, provoca unes corrents 

internes en el metall denominades Corrents de Foucault, que són de camp magnètic 

oposat al generat per l’imant, fent que el material no fèrric sigui impulsat i desviat fora 

de la seva trajectòria, separant-se dels altres materials. 
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Figura 4.2: Diagrama de flux dels envasos de la planta de triatge d’envasos lleugers de l’Ecoparc de Montcada 

i Reixac. Font: EMA, 2010. 

 

 

 24 



Bloc II. Temàtica de l’alumini 
 

4.2.7. Reciclatge 

L’alumini obtingut pel sistema de recollida selectiva és enviat a plantes de tractament, on 

es realitza una fosa del material per tornar a produir un producte nou. Si el material 

obtingut amb el reciclatge no és suficient, es barreja amb material que prové de les 

mines, tancant el cicle.  

El cicle de vida tancat amb el reciclatge, permet un estalvi energètic elevat, ja que la 

fosa del material és baix respecte del cost total de producció d’alumini, tal i com es pot 

comprovar a la figura 4.3. (Norgate, T., Haque, N., 2010). Així, es produeix un estalvi del 

94% provingut de la primera fase d’extracció a partir del mineral. A més, hi ha una 

reducció dels residus generats per la indústria minera, al separar l’alumini de la bauxita i 

l’alúmina (Massanés, R., 1995). 

 

Figura 4.3: Gràfic amb una aproximació de l’energia utilitzada per obtenir el metall durant l’extracció i la 

producció. Font: Norgate, T., Haque, N., 2010. 

4.2.8. Abocament 

Tot i que es tracta d’un material 100% reciclable, hi ha una part del paper d’alumini que 

no és llençat al contenidor corresponent, de manera que resta a la fracció rebuig, essent 

aquest dipositat als abocadors, i agreujant el problema que aquests confereixen. 
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5. Anàlisi de l’impacte ambiental 

L’alumini és un dels metalls més abundants, però la seva presència natural es troba en 

forma oxidada o d’hidròxids, és per aquest motiu que l’abocament de l’alumini en estat 

pur al medi i l’absorció en els éssers vius, incloent l’ésser humà, genera conseqüències 

adverses, que encara s’estan estudiant.  

Tota l’activitat minera i industrial que es dedica al sector de l’alumini, genera impactes 

greus en l’entorn. En el procés d’extracció de la bauxita, la mena anomenada 

comunament com fang vermell, és abocada en molts casos en grans foses abissals, com 

per exemple el canó submarí Cassidaigne del Mediterrani, on s’han autoritzat 

l’abocament de milions de tones de residu en pes sec, des de 1986 (Dauvin, J.C., 2010). 

A més, tot el procés d’extracció i producció genera emissions d’efecte hivernacle i 

contribueix a la presència d’ozó troposfèric (Neto, B., Kroeze, C., Hordijk, L., Costa, C., 

2008), per la necessitat d’utilitzar un seguit de recursos com combustible pels vehicles de 

gran tonatge, electricitat per la maquinària i explosius per poder obtenir el mineral de la 

roca. També hi ha un gran desgast de materials i peces utilitzades en aquest sector que 

cal canviar contínuament com les polidores dels blocs d’alumini esmentats anteriorment. 

En total, per cada tona de bauxita, es consumeixen uns 54,9 MJ i es produeixen uns 4,9 

Kg CO2 (Norgate, T., Haque, N., 2010), de manera que si es té en compte la taula 4.2. la 

quantitat d’energia consumida i CO2 produït és considerable.  

5.1. Aigua 

En solució aquosa es troba en forma d’Al (III) hidratat, el qual es comporta com un 

metall dur amb afinitat per les bases fortes i quan es troba en forma de sals, aquestes 

confereixen un estat àcid al medi degut a la hidròlisi que provoca. També pot enllaçar-se 

amb agents quelants, és a dir molècules amb grups hidroxil o fenil que substitueixin als 

ions d’hidrogen, fent que l’estat del metall es consideri no tòxic. La OMS estima que pot 

haver-hi una ingesta de 4mg AL/dia en l’aigua que es consumeix (Suay, L.; 2002). 

Pel que fa als abocaments dels residus industrials de la producció d’alumini, es pot 

originar un problema de terbolesa d’aigües i acidificació d’aquestes, afectant greument 

els ecosistemes aquàtics.  
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5.2. Atmosfera 

 
A l’atmosfera, la quantitat d’alumini és petita, essent la mitjana més alta de 0,01 mg/m3 

en àrees industrials, tot i que en llocs puntuals com zones industrials i mineres del sector 

d’aquest metall la concentració pot incrementar-se notablement. Pel que fa a la seva 

naturalesa, acostuma ha tractar-se de partícules grans (pols en suspensió) amb traces 

d’alumini, de manera que les defenses naturals de les vies respiratòries dels éssers vius 

eviten la seva incorporació a l’organisme (Suay, L.; 2002). 

5.3. Sòl 

La presència d’alumini es troba fixada, però quan el pH disminueix per sota de 5, queda 

disponible per ser absorbit pels organismes com les plantes, que permeten la seva 

bioacumulació en la xarxa tròfica. A més, l’excés d’aquest en els vegetals genera un 

efecte inhibitori del creixement, i pot ser un factor clau de distribució de certes espècies 

(Garzón, T.; 2003). 

5.4. Salut humana 

S’han estudiat els diversos efectes patògens que provoca l’alumini en l’ésser humà quan 

la concentració d’aquest és elevat. Les vies d’incorporació en l’organisme són molt 

limitades, ja que la pell i els pulmons, es consideren bons mecanismes reguladors de la 

seva entrada, tret de llocs on la concentració és elevada per haver-hi una activitat 

industrial o minera de l’alumini. En quant a la ingesta d’aliments i líquids no suposa un 

risc en individus sans sempre que la concentració sigui baixa i la naturalesa d’aquest 

sigui la present en el medi, és a dir, que no es tracti de compostos afegits per la indústria 

alimentària com per exemple colorants i conservants (Suay, L.; 2002), perquè l’absorció 

intestinal és reduïda. En canvi, quan es pateix una insuficiència renal pot haver-hi una 

intoxicació greu, ja que els tractaments com la diàlisi, a vegades, han originat una 

intoxicació d’aquest metall (González, I.; Fernández, J.L.; Cannata, J.B.; 2007). Pel que 

fa al paper d’alumini, s’ha descobert que l’ús d’aquest embolcall pot ser una font 

d’incorporació d’alumini a través dels aliments, sobretot pels de caire àcid, salat o alcalí 

(Suay, L.; 2002).  

La concentració elevada d’alumini en el cos, genera problemes d’osteodistròfia, és a dir, 

el metall s’incorpora en l’os, impedint que el calci s’incorpori en aquest i afectant al seu 

creixement, deformant l’estructura. Un altre efecte és la inhibició en la secreció de 

l’hormona paratiroidea, per part de la glàndula paratiroide, a més d’afavorir la seva 

degradació, degut a que un dels elements reguladors d’aquesta hormona és el calci 

extracelular i l’alumini es torna un substituent d’aquest com passa amb els ossos 

(González, I.; Fernández, J.L.; Cannata, J.B.; 2007). 
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Una altra alteració patològica que es pot originar amb la presència elevada d’aquest 

metall al cos és l’alzheimer, ja que hi ha estudis afirmatius d’aquesta hipòtesi des de 

1965, tot i que aquesta malaltia no es pot relacionar taxativament amb l’alumini, perquè 

els mètodes analítics de tots els estudis realitzats no són del tot fiables i els resultats 

estadístics presenten una escassetat de dades. Però els estudis fisiopatològics sí que 

demostren que les cèl·lules nervioses sanes tenen una concentració menor que les senils, 

de manera que no es pot negar la possibilitat de les patologies causades en el cervell 

(Suay, L.; 2002).   
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Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 

En aquest bloc, s’explica la situació existent fins al moment actual en temes de residus i 

la seva minimització, tant a nivell català com per a escales majors. A més, es fa una 

descripció de les escoles en les quals s’ha realitzat el treball de camp per tal de localitzar-

les i conèixer les seves característiques.   

6. Estat dels residus a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona  

L’àmbit d’estudi del treball és l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), és per aquest 

motiu que cal realitzar-ne una localització, a més de centrar-se en aquesta zona per a 

tractar el tema dels residus i, així, conèixer l’estat d’aquest tema a la zona d’estudi.  

6.1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Un residu “és allò que produïm durant el procés d’elaboració d’articles i desprès de 

consumir-los o usar-los.” (La Vola, 2009). Fa alguns anys, es va instaurar a la societat de 

molts països desenvolupats la cultura del “utilitzar i llençar”. Degut a això, Catalunya a 

patit una època de gran augment de deixalles per habitant, tenint en compte que cada 

any la població del país augmenta, això fa que les deixalles hagin augmentat en major 

grau que la pròpia expansió demogràfica del país (Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Entitat del Medi Ambient, 2008).  

D’altra banda, els productors també tenen la seva part de culpa, ja que s’ha perdut 

l’esperit de reutilització de no fa tants anys, quan s’anava a buscar els productes a la 

botiga amb els envasos del consumidor. És a dir, per exemple, si s’anava a comprar un 

litre de llet s’anava amb una ampolla que el propi consumidor portava a la botiga per tal 

que li omplissin del producte desitjat. Actualment, en comptes de tenir aquests hàbits, 

hem adoptat d’altres molt més còmodes però molt menys sostenibles, com és el fet de 

trobar tots els productes en envasos de plàstic, porexpan, etc. en comptes de la compra 

a doll on es portava un envàs propi per tal d’omplir-ho a la mateixa botiga (Gallego, 

2008). 

Per tots aquests motius, es planteja un problema de dimensions considerables, ja que el 

pes de la brossa dels catalans ha passat, en trenta anys de 450g a un quilo i mig 

aproximadament (Gallego, 2008). A més, durant tot aquest temps, la societat ha pensat, 

de manera errònia, que no tenien cap mena d’obligació a realitzar un esforç envers els 
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residus ja fos de reducció o de reciclatge. És per aquest motiu que els òrgans competents 

han fet grans esforços per canviar la conducta dels seus habitants i fer-los entendre que 

el medi ambient és cosa de tots.  

S’han realitzat nombroses campanyes per a la reducció de residus, algunes d’elles 

s’expliquen a l’apartat 6.1.3, a més d’impulsar la recollida selectiva d’aquests, intentant 

millorar-la any rere any. L’objectiu principal de la recollida selectiva és separar i 

recuperar la màxima quantitat de materials, a més de disminuir el màxim possible la 

quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A més, la recollida 

en origen facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de 

determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos (Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient, 2008).    

Tot i aquests esforços, durant anys s’ha vist la poca eficiència en tema de prevenció de 

residus, o el que és el mateix, la seva minimització. On sí que s’han vist resultats, tot i 

que lents, és en el seu reciclatge. A més, tot i que el reciclatge és un pas endavant 

respecte el tractament en l’etapa final dels residus, s’ha de tenir en compte que no tots 

els productes són reciclables i a més, que els processos de reciclatge possibles no són 

innocus ambientalment, ja que necessiten d’energia, aigua, matèries primeres, a més 

d’emetre gasos d’efecte hivernacle, etc. A més, un problema que ha succeït a Catalunya 

durant alguns anys és el fet que l’augment dels residus generats ha estat 

quantitativament més important que l’increment de residus reciclats, fent que el rebuig 

destinat a tractaments finalistes no minvi (Puig, 2006). 

6.1.1. Informació general 

L’AMB consta de 33 municipis amb una població de més de tres milions de persones 

(taula 6.1). En aquest àmbit territorial queden inclosos els municipis de Badalona, Badia 

del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola 

del Vallès, Cornellà del Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 

Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, 

Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant 

Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 

Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de 

Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans. 

Municipi Número d’habitants Superfície (Km2) 

Badalona 219547 21.2 
Badia del Vallès 13679 0.9 

Barberà del Vallès 31144 8.3 

Barcelona 1621537 101.4 

Begues 6271 50.4 
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Municipi Superfície (Km2) Número d’habitants 

Castellbisbal 11977 31.0 
Castelldefels 62080 12.9 

Cerdanyola del Vallès 58747 30.6 

Cornellà del Llobregat 86519 7.0 

el Papiol 3900 9.0 

el Prat de Llobregat 63418 31.4 

Esplugues de Llobregat 46862 4.6 

Gavà 45994 30.8 

l’Hospitalet de Llobregat 257038 12.4 

Molins de Rei 24067 15.9 

Montcada i Reixac 33453 23.5 

Montgat 10270 2.9 

Pallejà 11134 8.3 

Ripollet 37088 4.3 

Sant Adrià del Besòs 33761 3.8 

Sant Andreu de la Barca 26401 5.5 

Sant Boi de Llobregat 82428 21.5 

Sant Climent de Llobregat 3779 10.8 

Sant Cugat del Vallès 79253 48.2 

Sant Feliu de Llobregat 42919 11.8 

Sant Joan Despí 32030 6.2 

Sant Just Desvern 15811 7.8 

Sant Vicenç dels Horts 27701 9.1 

Santa Coloma de Cervelló 7744 7.5 

Santa Coloma de Gramenet 119717 7.0 

Tiana 7590 8.0 

Torrelles de Llobregat 5430 13.6 

Viladecans 63489 20.4 

Total 3192778 588 

   

Taula 6.1. Municipis de l’AMB. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 

IDESCAT 2009. 
 

6.1.2. Generació i recollida de residus 

La generació de residus durant el 2008, ha estat, per a tota l’AMB, de 1.646.665 tones 

de residus municipals, incloent els residus definits a la Llei de residus 10/98, que 

comprèn residus procedents de la neteja viària, zones verdes, àrees recreatives i platges, 

etc. Aquesta dada és molt important perquè significa un canvi significatiu respecte a 

l’alça generada en els darrers anys, ja que representa un decreixement del 0.90% 

respecte els residus generats durant el 2007. Sobretot, tenint en compte que la població 

va augmentar un 1.14%. D’aquesta manera, la generació per càpita de residus és de 

1.42 Kg/hab. i dia per a l’any 2008 (Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi 

Ambient, 2008). A la taula 6.2. es pot observar la tendència “en generació de residus a 

 32 



Bloc III. Antecedents 

l’AMB” de l’any 2000 fins al 2008 i a la figura 6.1. s’indica la generació de residus per 

municipi de l’AMB. 

Any Tones Kg/hab. i dia 

2000 1407768 1.33 

2001 1429589 1.34 

2002 1562116 1.44 

2003 1611483 1.44 

2004 1660671 1.48 

2005 1638074 1.44 

2006 1634507 1.43 

2007 1661692 1.46 

2008 1646665 1.42 

 

Taula 6.2. Generació de residus de l’EMA-AMB de l’any 2000 a l’any 2008. Font: Àrea Metropolitana de 

Barcelona. Entitat del Medi Ambient, 2008. 

Durant el 2008, s’ha assolit un índex del 33.07% de recollida selectiva, això representa 

un increment del 5.46%. Aquest fet és degut a l’augment de la recollida de les fraccions 

de vidre i envasos. 

Durant el 2008, a l’AMB es van recollir selectivament 577741,64 tones de residus 

separats en vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica, voluminosos, 

recollides específiques i deixalleries (figura 6.2) que suposen el 36%, el 64% restant no 

van ser recollits separadament.  
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Figura 6.1. Generació de residus per municipi respecte a la mitjana de l’EMA-AMB. Font: Àrea Metropolitana 

de Barcelona. Entitat del Medi Ambient, 2008. 

Pel que fa a la fracció vidre, durant el 2008 ha mantingut la seva tendència a l’alça, en 

temes de recollida selectiva incrementant-se un 10.09% respecte el 2007, ja que des del 

2002 aquesta fracció s’ha incrementat un  10% anualment. 

La fracció de paper i cartró, ha trencat la tendència a l’alça que portava des del 2003, 

mantenint-se estable (només a incrementat un 0.08 %). Aquest canvi, sembla influenciat 

per una disminució de la recollida selectiva d’aquesta fracció per part dels comerços.  
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Tones de residus segons recollida selectiva
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Figura 6.2. Tones de residus segons la seva recollida selectiva. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient, 2008. 

A l’AMB hi ha diferents tipologies de recollida de residus municipals (taula 6.3), ja que 

cada municipi ha decidit implantar-ne una o altre segons el seu criteri o les seves 

necessitats (PMGRM 09-16). 

Tipologies de recollida de residus municipals a l’àmbit de l’EMSHTR 

5 fraccions 
Segons el model de segregació 

4 fraccions (residu mínim) 

Recollida amb contenidors de superfície 

Recollida amb contenidors soterrats 

Recollida porta a porta (PaP) 
Segons el sistema de recollida 

Recollida pneumàtica 

  

Taula 6.3. Tipologies de recollida de residus municipals a l’àmbit de l’EMSHTR. Font: PMGRM 09-16. 

Hi ha dues tipologies de recollida de residus, en primer lloc, segons el model de 

segregació, és a dir, segons els tipus de fraccions recollides al municipi. En segon lloc, 

segons el sistema de recollida que depèn del tipus de contenidors existents al municipi. 

Si la classificació es fa segons el model de segregació, apareixen dos tipus de recollida de 

residus municipals. En primer lloc, el model de les 5 Fraccions. Es tracta del model més 

utilitzat dins l’AMB. Es recullen les fraccions bàsiques separadament, és a dir, els envasos 

lleugers, la FORM (fracció orgànica dels residus municipals), el paper i el cartró, el vidre i 

la resta.  
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Els destins i el tractament de cada fracció segregada es descriu a la taula 6.4. 

Fracció Contenidor Planta de tractament 

FORM Marró Plantes de compostatge o 

digestió anaeròbia 

Envasos Groc Plantes de triatge d’envasos i 

residus d’envasos 

Paper-cartró Blau Recuperadors autoritzats 

Vidre Verd Recuperadors autoritzats 

Resta Verds o grisos Tractament mecànic biològic 

o tractament finalista 

   

Taula 6.4. Recollida i tractament dels residus del model 5 Fraccions. Font: Elaboració pròpia a partir de 

PMGRM 09-16. 

En segon lloc, el model de Residu Mínim, que consisteix en la recollida segregada de 

quatre fraccions: FORM, paper-cartó, vidre, FIRM (fracció inorgànica del residu municipal 

o “fracció seca”). La fracció FIRM, es compon per envasos lleugers i la resta de materials 

no seleccionats. Per tant, els envasos, en aquest model, no són seleccionats en origen 

sinó que ho són en una planta de triatge de la FIRM (fracció inorgànica dels residus 

municipals). Els únics municipis de l’AMB que han seleccionat aquest model són Molins de 

Rei, Castellbisbal, Torrelles de Llobregat i el Papiol. La recollida i tractament dels residus 

amb aquest model es descriuen a la taula 6.5. 

 Fracció Contenidor Planta de tractament 

FORM Marró Plantes de compostatge o 

digestió anaeròbia 

Paper-cartró Blau Recuperadors autoritzats 

Vidre Verd Recuperadors autoritzats 

Resta o FIRM Verds o grisos Planta de triatge 

   

Taula 6.5. Recollida i tractament dels residus del model de Residu Mínim. Font: Elaboració pròpia a 

partir de PMGRM 09-16. 

Si la classificació es fa segons el sistema de recollida, apareixen quatre models (taula 

6.3). El primer, és amb contenidors de superfície. Es tracta del sistema més utilitzat. 

Consisteix en ubicar els contenidors a la superfície de la via pública. Cada contenidor serà 
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de diferents mides i característiques segons la fracció que hagi de ser dipositada en ell, 

del tipus de càrrega als camions del servei de recollida i les característiques de la via 

pública de cada municipi.  

En segon lloc, amb contenidors soterrats. Els contenidors es troben localitzats a l’interior 

d’una fossa construïda a la via pública, fent-se visible, només, un contenidor o bústia per 

tal de introduir-hi els residus de les fraccions corresponents. Aquesta bústia es troba 

situada en una plataforma a la superfície. El buidat d’aquests contenidors es fa amb 

l’elevació de la plataforma per tal de poder extreure els contenidors soterrats. 

Un mateix municipi pot tenir els dos tipus de contenidors i per tant, seguir un model mixt 

entre els dos models. 

En tercer lloc, segons si la recollida es fa porta a porta. Amb aquest model, el residus són 

recollits pel servei municipal de recollida davant de la porta de cada domicili o comerç, en 

un dia i hora determinats per a cada fracció. Aquest model pot ser utilitzat per a totes les 

fraccions o només per a algunes, segons el criteri de cada municipi. 

Per últim, la recollida pneumàtica consisteix en la conducció dels residus urbans a través 

d’una xarxa de canonades subterrànies dels punts d’abocament (bústies) fins a una 

planta de recollida. A la planta, els residus són separats per fraccions de recollida i es 

dipositen en contenidors tancats per, posteriorment, ser transportats cap al lloc de 

tractament corresponent.  

Pel que fa a les dades en quant a recollida selectiva, a continuació s’esmenta, per a cada 

fracció, les dades publicades per l’EMSHTR de l’any 2008.  

La recollida selectiva dels envasos lleugers ha augmentat en un 9.85% respecte el 2007. 

Aquesta fracció es recull mitjançant els contenidors específics per a aquesta fracció, així 

com aquella procedent del triatge FIRM de la planta de Molins de Rei.  

En el cas de la matèria orgànica, hi ha hagut un increment del 3.39% respecte l’any 

2007, però si només es considera la d’origen domiciliari i comercial, aquesta ha 

mantingut els nivells del 2007 degut a l’estancament en recollida d’aquesta fracció en els 

municipis de l’AMB, això ha de patir un augment en els anys següents degut a que les 

noves contractes de neteja urbana i recollida de residus preveuen donar compliment a 

l’obligació de recollir-la selectivament.  

Els voluminosos inclouen els residus de grans dimensions com mobles i electrodomèstics. 

Els encarregats d’aquesta recollida són els ajuntaments, les deixalleries i els dipòsits 

controlats. L’any 2008, s’han recollit 87729 tones d’aquest tipus de residus. Les dades no 

són comparables a les del 2007, ja que abans no es comptabilitzaven les dades de les 

deixalleries i és per aquest motiu que en aquest projecte no es farà tal comparació. 
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Les recollides específiques inclouen les recollides que fan alguns agents privats i d’altres 

de públics de materials com piles, olis, paper i cartró d’altres recuperadors, voluminosos, 

tèxtil i calçat, fàrmacs, etc. En total s’han recollit 42843 tones l’any 2008.  

Per últim, les deixalleries, l’any 2008 han recollit 92977 tones, de les quals un 31% de 

les entrades correspon a usuaris particulars. (Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat 

del Medi Ambient, 2008). 

6.2. Actuals sistemes de tractament de residus sòlids urbans 

Els sistemes de tractament de residus es poden classificar en dos grans grups, la 

valorització i la disposició finalista del residu. Cada un d’aquests grups serà diferent 

segons el residu que es tracti (figura 6.3). 

 

Figura 6.3. Sistemes de tractament segons el residu. Font: EMA , 2009. 

6.2.1. Valorització 

Aquests tipus de tractaments són aquells que permeten reintroduir els materials al cicle 

de producció i consum. És per aquest motiu, que són els tractaments més favorables 

(figura 6.4) i, degut a això, l’Entitat de Medi Ambient (EMA) s’encamina a aconseguir 

recuperar fins al 60% dels residus (s’ha de tenir en compte que hi ha residus no 

recuperables).  
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Figura 6.4. Grau de idoneïtat dels diferents tractaments de residus existents a l’AMB. Font: EMA, 2009.  

Com ja s’ha comentat, segons el residu s’utilitzarà un sistema de valorització o un altre. 

En el cas del vidre, el paper i el cartró, una vegada separats selectivament, es lliuren a 

empreses de vidre i de fabricació de paper, respectivament per a que converteixin els 

residus en nous productes de vidre, paper i cartró.  

El cas dels envasos lleugers, és sensiblement diferent, ja que desprès de la recollida 

selectiva cal una segona separació que es fa, sobretot, a la planta de triatge de Gavà-

Viladecans. Aquesta segona separació consisteix en separar els diferents envasos segons 

el material del qual estiguin fets (PEAD, PEBD, PET, PVC, barreja de plàstics, alumini, 

brics, ferro i també, tot i que en proporcions més petites paper i vidre) i després cada 

tipus de material s’envia a diferents recicladors que faran d’aquests materials productes 

totalment diferents del que eren anteriorment, tal i com es mostra a la taula 6.6.  

Nom químic Què se n’obté 

Tereftalat de polietilè Mobiliari urbà, catifes, fibres, jerseis... 

Polietilè d’alta densitat 
Bosses d’escombraries, sacs industrials, 

canonades... 

Policlorur de vinil Canonades, perfils, soles de sabata... 

Polietilè de baixa densitat 
Bosses d’escombraries, sacs industrials, 

canonades... 

Polipropilè Taps de perfumeria... 

Poliestirè 
Pots per a iogurts, vaixelles de plàstic d’un 

sol ús... 

Poliestirè expandit (suro blanc) 

Fabricació de briquetes aïllants, protectors 

per a l’embalatge, plàstic triturat per a 

substrat de jardineria, materials 

alleugeridors, safates... 

Poliestirè extrudit Fabricació de briquetes aïllants... 
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Nom químic Què se n’obté 

Plàstic mixt 
Es classifica i es porta a gestors o fàbriques 

de plàstics per a ser reciclat i valoritzat. 

Alumini 

Llaunes per a begudes i aliments, làmines 

d’alumini, reflectors per a forns de cocció 

amb energia solar, mobiliari de jardí, peces 

d’automòbil, teules, marcs per a portes i 

finestres, rellotges... 

Acer 
S’incorpora a les indústries siderúrgiques per 

a fabricar nou acer 

  

Taula 6.6. Productes obtinguts segons el material reciclat. Font: ARC, ECOEMBES, ECOVIDRIO, EMA. 

2006. 

Tot i això, la planta de Gavà-Viladecans no és la única que tracta aquest tipus de residus 

sinó que també hi ha la planta de la Zona Franca i la planta de Sant Feliu de Llobregat. A 

més, la planta de Molins de Rei tracta la fracció inorgànica del model “Residu Mínim”. 

La fracció orgànica es porta a les plantes metropolitanes de Torrelles de Llobregat i Sant 

Cugat del Vallès i a les plantes metropolitanes de tractament biomecànic (Ecoparcs 1, 2 i 

3). Les plantes metropolitanes només tracten aquesta fracció per a fer compost, però les 

plantes metropolitanes de tractament biomecànics a part de fer el compost obtenen, com 

a producte final també, biogàs que es converteix en energia elèctrica.  

Els voluminosos, es tracten a la planta de classificació i trituració de fusta neta i residus 

voluminosos de Gavà-Viladecans dels que s’obtenen estelles i altres tipus de fusta 

triturada. 

Els residus separats en recollides específiques, són portats a plantes especialitzades en el 

tractament d’aquests residus. Pel que fa als residus recollits a les deixalleries de fraccions 

bàsiques, és a dir, vidre, paper i cartró, envasos lleugers i matèria orgànica, segueixen el 

mateix destí esmentat anteriorment per a cada fracció. Pel que fa als altres materials  

valoritzables segueixen la mateixa via que els de recollides específiques.  

Tots aquells residus que es trobin a les diferents plantes esmentades i que no siguin 

valoritzables hauran de seguir un tractament de disposició finalista. 

6.2.2. Disposicions finalistes 

Els tractaments finalistes són aquells que pretenen eliminar els residus de la manera més 

segura possible. Degut a que aquesta no és la solució més idònia (figura 6.4), l’EMA 

s’encamina a aconseguir destinar un 40% a aquests tipus de tractaments.  

 40 



Bloc III. Antecedents 

Hi ha dos tipus de tractament finalistes diferenciats, els de valorització energètica i la 

disposició controlada.  

La valorització energètica és la incineració amb recuperació d’energia de la fracció resta. 

Això es dóna al Ecoparc 3.  

D’altra banda, la deposició controlada fins al 2006 es destinava a l’abocador del Garraf, 

però degut al clausurament d’aquest i a la manca d’una instal·lació finalista alternativa, 

aquesta deposició s’ha fet a través de les quatre plantes de transferència de l’AMB, la de 

Viladecans, la de Mollet, la de la Zona Franca i la de Sant Cugat del Vallès. Del total de 

les tones de transferència un 79% s’han disposat al dipòsit controlat de Can Mata dels 

Hostalets de Pierola i un 21% a altres dipòsits controlats.  

6.3. Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 

(PMGRM) 

El PMGRM 2009-2016 és la normativa vigent a l’ÀMB en temes de gestió de residus 

municipals. Aquest document, però, no s’estén en la gestió i recollida de les diferents 

fraccions, ja que aquests aspectes es recullen al PROGREMIC (Programa de Gestió de 

Residus Municipals a Catalunya), explicat a l’apartat 7.3, el qual té competència a tota 

Catalunya.    

Aquesta normativa té quatre objectius. El primer és la prevenció dels residus per tal 

d’evitar que la generació d’aquests augmenti. El segon, és la optimització de les 

instal·lacions de tractament de residus per a aconseguir un reciclatge de més del 50%. El 

tercer és garantir el tractament del 100% de totes les fraccions per tal de poder produir 

biogàs i compost. Per últim, la priorització de la valorització envers l’eliminació. 

A més, es presenta la taula 6.7 on s’expliquen més objectius a assolir a l’AMB segons el 

PMRGM 2009-2016. 
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Taula 6.7. Objectius del PMGRM 2009-2016. Font: PMGRM 2009-2016. 

D’altra banda, també concreta objectius més específics de prevenció, d’educació, de 

tractament i línies d’actuació. 

Els objectius de prevenció són: 

 Assolir una mitjana de generació de residus per a l’any 2012 de 1,48 kg/hab.i dia  

 Reduir en un 10% la generació de residus o el màxim possible, tenint en compte 

les potencialitats de reducció de les diferents fraccions descrites al PROGREMIC    

Els objectius en educació ambiental són: 

 Donar a conèixer la tasca que realitza l’EMSHTR i els diferents tipus de tractament 

de residus municipals 

 Difondre el funcionament de les instal·lacions de tractament de residus 

 Modelar l’acció dels ciutadans per separar els residus en origen 

 Donar a conèixer la jerarquia de prevenció, preparació per a la reutilització, 

reciclatge, altres tipus de valorització i l’eliminació 
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 Fomentar el canvi d’hàbits i actituds personals donant a conèixer l’impacte de 

l’actual model de consum sobre el medi ambient 

 Comunicar de manera organitzada i centralitzada l’oferta en educació ambiental 

en temes de residus i per als 33 municipis de l’AMB 

 Oferir als serveis municipals que incloguin les activitats del programa metropolità 

als programes d’activitats escolars i activitats d’educació ambiental municipals  

 Donar a conèixer la valorització energètica dels residus 

Finalment, els objectius de RS (recollida selectiva) i tractament són: 

 Potenciar la reducció del contingut d’impropis a les diverses fraccions de les RS 

 Tractar la totalitat de les fraccions de RS següents: ERE (envasos lleugers o 

envasos i residus d’envasos), RV (Residus a valorització) i RVOL (residus 

voluminosos). 

 Tractar la totalitat de la FORM que es reculli segregadament mitjançant plantes de 

digestió anaeròbica o compostatge 

 Produir un compost de FORM i un estabilitzant de resta que compleixin les 

característiques definides pel RD 824/2005 de 8 de juliol sobre productes 

fertilitzants 

 Tractar la totalitat de la fracció resta com a flux primari abans de fer-ne un 

tractament finalista del rebuig 

 Minimitzar el rebuig generat a les instal·lacions 

 Garantir la gestió estable del rebuig generat a les instal·lacions 
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7. Normativa sobre residus 

Ja s’ha parlat d’una normativa important que afecta la zona d’estudi com és el PMGRM, 

així com el PROGREMIC (Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya). 

D’altra banda, és interessant conèixer, també, la totalitat de la normativa existent fins al 

moment en tema de residus. 

7.1. Àmbit europeu 

La normativa europea és la que marca els principis i les obligacions més importants, tot i 

que en alguns aspectes deixa aspectes sense concretar per tal que, si ho volen, els estats 

membres puguin exercir una normativa més restrictiva que la que es marca de manera 

general a Europa.  

A continuació s’explica tota la normativa europea vigent: 

 Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i de Consell, de 19 de novembre de 

2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives. El seu 

objectiu principal és la protecció de la salut de les persones i el medi ambient, a 

través de la prevenció o reducció dels efectes perjudicials, causats per la 

generació i gestió de residus, i a través de la reducció dels impactes globals de 

l’ús de recursos i la millora de l’eficiència.  

 Directiva 06/66/CE, de 6 de setembre de 2006, relativa a les piles i bateries i als 

residus de piles i acumuladors. Aquesta Directiva deroga la Directiva 91/157/CEE 

relativa a les piles i als acumuladors que continguin determinades matèries 

perilloses. Aquesta normativa incideix en tres objectius, el primer, regular tots els 

tipus de piles i bateries, exceptuant les utilitzades per a finalitats militars o de 

protecció dels estats. També, reduir la quantitat de mercuri, cadmi i plom de les 

piles i bateries, així com en el seu tractament i reutilització. Per últim, 

incrementar la recollida i reciclatge dels residus de piles i acumuladors. 

 Estratègia sobre la prevenció i el reciclatge de residus (COM 2005/666). L’any 

2005 va ser aprovada aquesta estratègia, que introdueix dubtes sobre la jerarquia 

de la gestió dels residus. Proposa introduir les anàlisis de cicle de vida per tal de 

revisar determinats tractament jeràrquicament superiors. També, incideix en la 

urgència de desviar residus des de l’abocament a la incineradora i pretén establir 

 44 



Bloc III. Antecedents 

un llindar d’eficiència energètica en incineradores municipals per tal que l’operació 

es pugui considerar una recuperació en comptes d’un tractament finalista.  

 Directiva 04/12/CE, de l’11 de febrer de 2004, relativa als envasos i residus 

d’envasos, la qual modifica la Directiva 94/62/CE. Aquesta directiva té per 

objectiu evitar la generació de residus d’envasos i impulsar sistemes de 

reutilització d’envasos.  

 VI Programa d’acció ambiental. Es va aprovar l’any 2002, concentrant-se en 

quatre àmbits d’actuació prioritaris, concretats, alhora, per set estratègies 

temàtiques. El principal objectiu del programa és aconseguir que el consum de 

recursos no superi la capacitat de càrrega ambiental.  

 Directiva 1999/31/CE del Consell, relativa a l’abocament de residus. Aquesta 

normativa té quatre objectius clau. En primer lloc, facilitar l’aplicació del principi 

de proximitat i suficiència del tractament dels residus. En segon terme, reduir les 

emissions de gas metà provinent de l’abocament de residus biodegradables. El 

tercer objectiu és impulsar la recollida selectiva de residus biodegradables, la 

separació en general, la valorització i el reciclat. Per últim, definir els requisits 

tècnics dels diferents tipus d’abocadors. 

 Directiva 75/439/CEE, de 16 de juny de 1975, relativa a la gestió d’olis usats, la 

qual té per objectiu fomentar la recollida i eliminació innòcues dels olis usats.   

7.2. Àmbit estatal 

La normativa estatal transposa les Directives europees. 

 Reial Decret 252/2006, de 3 de març del 2006, que revisa els objectius de 

reciclatge i valorització fixats a la Llei 11/97. Aquest Decret adapta els objectius 

que estableix la Directiva 04/12/CE que deroga la antiga normativa.  

 Llei 62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre 

social que modifica la Llei 10/98, de 21 d’abril de residus.  

 Reial Decret 1481/2001, per el que es regula l’eliminació de residus a través de 

dipòsit en abocador. Transposa la Directiva 1999/31/CEE.  

 Llei 11/97, del 24 d’abril del 1997, d’envasos i residus d’envasos (LERE), la qual 

es tracta de la derogació de la Directiva 94/62/CE. Aquesta derogació té per 

objectiu prevenir i reduir l’impacte sobre el medi ambient dels envasos i la gestió 

dels residus d’envasos al llarg de tot el seu cicle de vida. A més, té dues prioritats 

diferenciades, en primer lloc, establir mesures destinades a la prevenció de la 

producció de residus d’envasos i, en segon lloc, establir mesures destinades a la 
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reutilització dels envasos, al reciclatge i altres formes de valorització de residus 

d’envasos.  

 Reial Decret 45/1996, de 19 de gener, pel que es regulen diferents aspectes 

relacionats amb les piles i els acumuladors que continguin determinades matèries 

perilloses. Aquest Decret transposa la Directiva 93/86/CEE, la qual ha estat ja 

modificada per la Directiva 06/66/CE. 

 Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s’imposen limitacions a la 

comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. Té per 

objectius, evitar problemes de contaminació del medi ambient i danys a la salut 

de les persones a causa de la comercialització i ús de substàncies i preparats 

perillosos. 

7.3. Àmbit autonòmic 

 Llei 6/1993, de juliol, reguladora dels residus. Aquesta Llei té cinc objectius 

destacats. En primer lloc, procurar una gestió de residus plenament adaptada a 

les exigències de qualitat ambiental, de reducció i valorització de les fraccions 

aprofitables. En segon, prioritzar la minimització de la producció de residus i 

vetllar per la valorització i per la deposició responsable del rebuig dels residus. El 

tercer objectiu, és propiciar una política de gestió dels residus basada en la 

col·laboració dels productors i gestors de residus. En quart lloc, aplicar la 

jerarquia de gestió dels residus, amb criteris de proximitat, suficiència i 

subsidiarietat. Finalment, l’aplicació del principi de “qui contamina paga”, amb 

taxes que garanteixin l’autofinançament  dels costos dels serveis de recollida i 

tractament dels residus perillosos d’origen domèstic.  

 Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 15/2003, de 13 de juny que, 

alhora, modificava la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. Aquesta 

modificació pretén actualitzar la Llei de residus. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de 

residus i dels cànons sobre la deposició de residus. Té per objectiu, l’actualització 

de la Llei 16/2003, de 13 de juny de finançament de les infraestructures de 

tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus i ampliació del 

cànon. 

 Llei 11/2000, reguladora de la incineració. Té per objectius, la regulació de les 

condicions en què s’ha de fer la incineració de residus a Catalunya, amb la finalitat 

de protegir la salut i el medi ambient, prioritzant la reducció en origen, la 

minimització i la valorització. També, ajustar la incineració de residus al que 
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determina el catàleg de residus. Pel que fa a residus municipals, l’actuació s’ha de 

limitar al tractament del rebuig. D’altra banda, fomentar la producció neta, la 

reducció en origen, la reutilització, la recollida selectiva i el reciclatge. Per últim, 

promoure processos i pràctiques per reduir els residus i minimitzar el risc 

potencial. 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 

ambiental. Té tres objectius clau, el primer, és la reducció de les càrregues 

administratives dels particulars i agilitar els procediments administratius. En 

segon lloc, assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient, 

mitjançant la utilització d’instruments per prevenir, minimitzar, corregir i controlar 

els impactes de totes les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la 

seguretat i la salut de les persones. Finalment, afavorir un desenvolupament 

sostenible. 

 Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya PROGREMIC 2007-2012.  

A continuació es presenten alguns dels seus objectius principals: 

o Prevenir la generació de residus, en pes, volum, diversitat i perillositat, 

desacoblant la producció de residus del creixement econòmic. 

o Fomentar una bona recollida selectiva en origen, com estratègia per a 

obtenir materials de qualitat que tinguin sortida en el mercat del reciclatge. 

o Potenciar, especialment, la gestió i recollida selectiva en origen de la 

fracció orgànica dels residus municipals. 

o Potenciar les recollides comercials en origen. 

o Reduir l’abocament final, especialment de fracció biodegradable i materials 

recuperables. 

o Cercar la màxima implicació i interrelació de les persones amb les 

actuacions de gestió de residus, maximitzar la implicació, coneixements de 

la població i gestors. 

A més, té altres objectius secundaris com: 

o Promoure la prevenció de productes, si els residus que generen tenen 

efectes perjudicials per al medi o les persones. 

o Prevenir, especialment, la generació de residus d’envasos, paper i de les 

anomenades “fraccions altres” o “minoritàries”. 

o Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i la reparació. 
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o Fer arribar a la societat de forma clara el missatge de la prevenció i el 

consum responsable 

o Incorporar en els hàbits de la vida quotidiana actuacions que fomentin el 

consum responsable i immaterial.  
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Figura 7.1. Objectius i instruments específics del SubPrograma de Prevenció en origen de Residus del PROGREMIC. Font: PROGREMIC 07-12.



A la figura 7.1 es presenta el potencial de prevenció sobre les diferents fraccions 

de residus sobre el 10 %, val a dir que en el cas dels envasos és d’1% sobre el 

10%. A més, una de les actuacions que reflecteix aquest programa és el foment 

de l’embalatge mínim. 
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8. Experiències prèvies per a la reducció de residus 

als centres educatius. 

Abans d’iniciar un treball és molt important conèixer l’estat de l’art sobre el tema. És per 

aquest motiu, que en aquest punt s’aborden iniciatives que s’han dut a terme al llarg del 

temps en temes de minimització de residus a diferents centres educatius. 

8.1. Projecte EMAS 

El projecte EMAS sorgeix del Reglament Europeu (CEE) nº 1836/1993, per el que es 

permet a les empreses del sector industrial adherir-se amb caràcter voluntari a un 

sistema comunitari de gestió i auditories ambientals. Aquest sistema és anomenat 

Sistema Comunitari de Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS). Aquest reglament va ser 

modificat, l’any 2001, pel Reglament (CE) nº 761/2001, el qual permet que les 

organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i 

auditories ambientals, i per tant, no quedava restringit al sector industrial. El projecte 

EMAS és un sistema a l’abast de totes aquelles organitzacions públiques o privades que 

desitgin avaluar i millorar el seu comportament ambiental, així com difondre la 

informació pertinent relacionada amb la seva gestió ambiental, al públic i a altres parts 

interessades. El projecte és gestionat pels Estats Membres de la Unió Europea.  

Per tal que una organització pugui ser inclosa a l’EMAS ha de realitzar, en primer lloc, un 

anàlisi ambiental de les seves activitats. Seguidament, haurà d’implantar un Sistema de 

Gestió Ambiental així com procedir a la realització d’auditories ambientals. També, 

s’haurà de redactar una Declaració Ambiental. Una vegada redactats els 4 documents 

s’han de revisar, així com validar la Declaració Ambiental. Finalment, s’ha de presentar la 

Declaració ambiental validada a l’organisme competent. 
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Figura 8.1. Procediment per a ser inclòs a l’EMA. Font: Comunitat Autònoma de Madrid. 

 

En aquest sentit, la UPC ha realitzat una prova pilot a dues de les seves facultats dins del 

Pla UPC Sostenible 2015. El projecte s’adapta a les organitzacions específiques i 

particulars de les universitats, dels Centres d’Investigació i Innovació o similars que 

treballen especialment temes de generació i transmissió del coneixement anomenades 

Organitzacions del coneixement. Aquesta prova es fa al Campus de Manresa i al Campus 

del Baix Llobregat, per tal de demostrar la viabilitat del projecte i comprovar el model.  

El Pla UPC Sostenible 2015, classifica els seus objectius en quatre grans grups, interacció 

i compromís social, recerca, formació i gestió. A més, cada objectiu té vinculades una 

sèrie d’accions per tal d’aconseguir l’objectiu en qüestió.  

Un dels objectius de formació és sostenibilitzar els programes de grau i postgrau tot 

enfortint els vincles entre la recerca i la formació, així com introduir criteris de 

sostenibilitat en la formació contínua. Per tant, fer educació ambiental per a que els 

alumnes surtin més preparats en aquest aspecte.  
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Alguns objectius de gestió són garantir la recollida selectiva del residus i sistematitzar la 

incorporació de criteris ambientals i socials en els processos de contractació i compra.  

8.2. Les escoles verdes 

El Programa Escoles Verdes va ser establert pel DMAH de la Generalitat de Catalunya 

l’any 1999 i es va integrar com a programa d’innovació educativa del Departament 

d’Educació l’any 2004. El programa té un doble objectiu, en primer lloc, ajudar als 

centres a realitzar una ambientalització d’aquest, és a dir, a incorporar en la seva gestió i 

en el seu currículum la dimensió ambiental. En segon lloc, identificar aquells centres 

catalans compromesos en la millora ambiental. 

Quan un centre vol formar part d’aquest programa, en primer lloc ha de redactar el seu 

Pla de cohesió ambiental (o Agenda 21 de centre) per tal de definir els objectius 

ambientals que cada centre vol assumir. Una vegada redactat el Pla, s’han de dur a 

terme els objectius previstos, en un període de dos cursos escolars, mitjançant 

programes d’Acció, que recullen les actuacions concretes de millora ambiental.  

D’altra banda, el programa pretén que les accions de millora 

ambiental no quedin recloses al centre sinó que s’estenguin 

fora dels seus murs. D’aquesta manera, es promou, també, 

la participació dels centres en projectes locals de millora 

ambiental. És per aquest motiu, que es promou la 

incorporació d’aquestes activitats en els programes d’acció 

del centre. 

La transició de ser escola convencional a escola verda queda 

resumida a la figura 8.2. En primer lloc, el centre ha de 

realitzar una Diagnosi Ambiental, per tal de posar de 

manifest el seu estat previ a l’ambientalització. Una vegada 

s’ha realitzat la Diagnosi, cal redactar el Pla de Cohesió 

Ambiental, on es defineixen els trets ambientals del centre i 

on s’han d’especificar les diferents línies d’actuació que el 

centre haurà d’anar desenvolupant.  

A partir del Pla de Cohesió, el centre ha de   concretar els 

Programes d’Acció que desenvoluparà al llarg dels cursos  

escolars per tal de complir els objectius marcats a l’inici del 

procés. Val a dir, que el primer Programa d’acció que el 

centre redacta, té una durada d’aplicació d’un curs. Passat 

aquest període es valora la feina realitzada pel centre i, en 
Figura 8.2. Procés per arribar a 

ser Escola Verda. Font: DMAH.  
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el cas de ser favorable, s’atorga el Distintiu d’Escola Verda (figura 8.3) , el qual té una 

vigència de tres cursos. 

Una vegada superats els tres anys, i per tal de renovar el Distintiu, cal presentar el 

Programa d’Acció ja realitzat amb les actuacions valorades, així com el nou Programa 

d’Acció a desenvolupar al llarg dels pròxims tres cursos.   

Hi ha 328 centres de tota Catalunya adherits al Programa Escoles Verdes (curs 2009-

2010), tal i com es mostra a la figura 8.4, i 71 dins l’AMB (taula 8.1). Però, evidentment, 

n’hi ha d’altres que encara estan en procés de convertir-se en Escoles verdes, i per tant, 

el proper curs, aquestes dades 

variaran.   

 

Figura 8.3. Distintiu d'Escola Verda. Font: DMAH. 
 

Nom Comarca Municipi Direcció 

CEIP Josep Carner Barcelonès Badalona C. Brasil, s/n 

IES Can Planas Vallès Occidental Barberà del Vallès c. Folch i Torras, 1 

CEIP Can Llobet Vallès Occidental Barberà del Vallès  
ptge. Dr. Moragas, 
243 

C Sagrat Cor de Sarrià Barcelonès Barcelona Sagrat Cor, 25 

C Vedruna-Àngels Barcelonès Barcelona Pl. dels Àngels, 3 

CEIP Dolors Monserdà-Santapau Barcelonès Barcelona Av. Vallvidrera, 9 

CEIP Els Xiprers Barcelonès Barcelona 
Baixador de 
Vallvidrera, s/n 

CEIP La Farigola del Clot Barcelonès Barcelona Hernan Cortes, s/n 

CEIP Marinada (BCN) Barcelonès Barcelona 
Rambla del Caçador 
17-19 

CEIP Orlandai Barcelonès Barcelona 
C. Dominguez i 
Miralles, 1 

Escola Joan Roca - Meridiana Barcelonès Barcelona 
Av. Meridiana, 237-
243-253 

Escola Pia de Sarrià Barcelonès Barcelona Immaculada, 25-35 

Escola Projecte Barcelonès Barcelona Av Tibidabo,16 

Escola Virolai Barcelonès Barcelona C. Ceuta, s/n 

Institució Montserrat Barcelonès Barcelona c/ Sant Crist,60-68 

La Merced Barcelonès Barcelona Provença, 283 

CEIP Bosc de Montjuic Barcelonès Barcelona Av. Miramar, s/n 

Súnion Barcelonès Barcelona 

Av. Josep 
Tarradellas, 131-
139 

CEIP Costa i Llobera Barcelonès Barcelona 
C. Capella de Can 
Caralleu, s/n 
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CEIP Font d'en Fargas Barcelonès Barcelona 
Pg. Font d'en 
Fargas, 65 

CEIP Seat Barcelonès Barcelona 
C. Mecànica, Grup V 
SEAT 

CEIP/EM Arc Iris Barcelonès Barcelona 
C. Arc de Sant 
Martí, 78 

Escola Joan Roca - Guipúscoa Barcelonès Barcelona C. Guipúscoa, 19 

IES Costa i Llobera Barcelonès Barcelona 
Camí de la Capella, 
s/n 

IES Joan d'Austria Barcelonès Barcelona 
C. Selva de Mar, 
211 

IES Narcís Monturiol Barcelonès Barcelona C. Harmonia, s/n 

IMES Narcís Monturiol Barcelonès Barcelona 
Pg. Salvat 
Papasseit, s/n 

CEIP Mare de Déu de Montserrat Vallès Occidental Castellbisbal C/ Pau Casals 20 

CEIP Turó de Guiera Vallès Occidental 
Cerdanyola del 
Vallès C/ Anselm Clavé 32 

Escola Bressol Gespa de Bellaterra Vallès Occidental 
Cerdanyola del 
Vallès 

Campus UAB de 
Bellaterra 

IES Banús Vallès Occidental 
Cerdanyola del 
Vallès C/ Sant Casimir 16 

IES Esteve Terradas i Illa Baix Llobregat 
Cornellà de 
Llobregat  c. Bonavista, s/n 

IES Salvador Dalí Baix Llobregat 
El Prat de 
Llobregat 

C/ Pare Andreu de 
Palma 1-3 

CEIP del Parc Baix Llobregat 
El Prat de 
Llobregat 

Av. del Canal 110-
112 

Escola Mare de Déu del Carme Baix Llobregat 
El Prat de 
Llobregat 

C/ Doctor Robert 5-
7 

IES Ribera Baixa Baix Llobregat 
El Prat de 
Llobregat C/ Aneto 2-4 

IES Baldiri Guilera Baix Llobregat 
El Prat de 
Llobregat 

C/ Mestre Vigo 
Garreta 1 

IES Estany de la Ricarda Baix Llobregat 
El Prat de 
Llobregat 

C/ Salvador Espriu 
1-3 

CEIP Joan Maragall (L'Hospitalet 
Ll.) Barcelonès 

L'Hospitalet de 
Llobregat  c. Sant Josep, 28 

CEIP La Marina Barcelonès 
L'Hospitalet de 
Llobregat  

rbla. de la Marina 
408 

IES Bellvitge Barcelonès 
L'Hospitalet de 
Llobregat  av. Amèrica, 99 

CEIP Estel Baix Llobregat Molins de Rei C/ Sant Joan 23 

CEIP Castell Ciuró Baix Llobregat Molins de Rei 
C/ Ntra. Sra. de 
Lourdes 36 

IES Bernat el Ferrer Baix Llobregat Molins de Rei 
C/ Nrta. Senyora de 
Lourdes 34 

IES Lluís de Requesens Baix Llobregat Molins de Rei Av. Vallvidriera s/n 

CEIP L'Alzina Baix Llobregat Molins de Rei  c. Puigcerdà, 56 

CEIP Josep Pla Baix Llobregat 
Sant Andreu de la 
Barca C/ Josep Pla 1 

IES Montserrat Roig Baix Llobregat 
Sant Andreu de la 
Barca 

Pg. Rafael 
Casanovas 2-12 

CEIP Benviure Baix Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat C/ Can Paulet 1 

Fundació Llor Baix Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat Camí Llor s/n 

IES Camps Blancs Baix Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat Av. Aragó 40 

IES Ítaca Baix Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat 

C/ Bonaventura 
Calopa s/n 
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CEIP Amat Verdú Baix Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat 

C/ Marcelino 
Menéndez Pelayo 
s/n 

CEIP Marianao Baix Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat   

IES Marianao Baix Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat 

Pg. de les Mimoses 
s/n 

CEIP Pins del Vallès Vallès Occidental 
Sant Cugat del 
Vallès Av. Vullpalleres 51 

IES Arnau Cadell Vallès Occidental 
Sant Cugat del 
Vallès 

Av. Villadelprat 91-
93 

CEIP Falguera Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat 

C/ Sant Josep, 97-
101 

CEIP Miquel Martí i Pol Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat c/ Roses 113-115 

CEIP Nadal Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat C/ Eugeni d'Ors, 1 

CEIP Pau Vila Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat Mas Lluí 11-13 

CEIP Salvador Espriu Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat C/ Sant Joan, 10 

CFPA Mestre Esteve Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P. Francesc Ferrer i 
Guardia, s/n 

Col·legi Bon Salvador Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat C/ Armenteres, 15 

Col·legi Mare de Déu de la Mercé Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat 

C/ Verge de la 
Mercè, 16 

Escola Mestral Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat Cat. Sansón 81 

IES Olorda  Baix Llobregat 
Sant Feliu de 
Llobregat 

C. Carles Buigas, 
s/n 

CEIP Montseny Baix Llobregat Sant Just Desvern Pg. Camp Roig 12 

IES Frederic Mompou  Baix Llobregat 
Sant Vicenç dels 
Horts Av. Mas Picó 65-69 

IES Ramon Berenguer IV Barcelonès 
Santa Coloma de 
Gramenet 

Av. Ramon 
Berenguer IV, 157 

CEIP Pau Casals (Viladecans) Baix Llobregat Viladecans  
c. Antonio Machado, 
s/n 

IES de Sales Baix Llobregat Viladecans  
c. Antonio Machado, 
s/n 

    

Taula 8.1. Escoles Verdes dins l’AMB. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del DMAH. 

Les iniciatives impulsades per les Escoles verdes poden ser variades, i estar relacionades 

o no amb aquest projecte. Per tant, s’escullen algunes de les més significatives en temes 

de prevenció dels embolcalls dels esmorzars.  

L’IES Frederic Mompou de Sant Vicenç dels Horts van dur a terme la comptabilització de 

tots els residus generats en un dia. Aquests residus podien provenir de les aules, els 

despatxos, els laboratoris, el pati, els passadissos, etc. per tant s’hi van trobar una gran 

varietat de residus. Per tal de fer la comptabilització van pesar els residus separats 

segons les diferents fraccions (taula 8.2). 
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Residu Pes (Kg) 

Rebuig 14 

Envasos 8.5 

Paper 4 

Matèria orgànica 3.3 

  
Taula 8.2. Pes dels residus comptabilitzats a l’IES Frederic Mompou durant un dia. Font: Elaboració 

pròpia a partir de les dades del Butlletí electrònic del programa Escoles Verdes. 

El CEIP Orlandai de Barcelona, van fer un estudi de la manera en que emboliquen els 

alumnes l’esmorzar que porten a l’escola. Es va fer un seguiment d’aquests residus per 

part dels alumnes de 2on a 6è de primària, que van ser els encarregats d’observar i 

quantificar les unitats de cada tipus d’embolcall, que van classificar segons si eren 

embolcalls ambientalment correctes, si eren paper d’alumini o si portaven brics. A la 

figura 8.4, es mostren les dades anuals obtingudes. A més, amb els alumnes es va fer un 

treball experimental per comprovar quins materials es degraden i quins no. 

 

Figura 8.4. Resultats de l’estudi realitzat al CEIP Orlandai de Barcelona sobre els embolcalls utilitzats 

pels alumnes per portar l’esmorzar a l’escola. Font: Butlletí electrònic del Programa Escoles Verdes. 

Els resultats de la realització d’aquesta iniciativa van ser bons, segons l’escola, ja que 

s’ha reduït el paper d’alumini i han augmentat les carmanyola i el paper de cuina, a més 

gairebé han desaparegut les begudes en bric i plàstics. D’altra banda, s’ha conscienciat a 

les famílies incidint no només en temes de sostenibilitat sinó també de salut alimentària, 

ja que promouen l’entrepà i l’aigua de la font.  
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El CEIP Joc de la Bola de Lleida, també promouen l’esmorzar saludable. Els dimarts han 

establert que tots els alumnes de l’escola han de portar fruita i els dimecres cal portar 

l’entrepà en una carmanyola. Aquesta iniciativa és una prova pilot que en els propers 

cursos pensen ampliar a portar cada dia la carmanyola i més d’un dia a la setmana serà 

obligatori portar fruita per esmorzar. 

Altres escoles també han optat per reduir els residus dels embolcalls dels esmorzars com 

el col·legi Sagrada Família de Santa Perpetua de Mogoda. A aquest centre, i com a tots 

els del municipi, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Perpetua de 

Mogoda els va proposar la realització d’una activitat per tal de reduir el consum dels 

embolcalls dels esmorzars. Des de l’Ajuntament, els hi van facilitar carmanyoles com la 

que es mostra a la figura 8.5. Desprès, cada dia havien d’apuntar els nens que porten 

esmorzar en carmanyola i aquells que porten l’esmorzar sense embolicar. L’estudi es va 

realitzar durant el curs 2006-2007. D’altra banda, van eliminar els gots de plàstics per a 

l’esmorzar dels professors i professores portant-se cadascú el seu got reutilitzable. 

Durant el primer trimestre de l’estudi, diuen, s’han reduït visiblement els residus que es 

generaven amb l’esmorzar.  A més, veuen molt positivament el fet de fer el seguiment 

dels alumnes ja que és una font de motivació per a ells.  

 

Figura 8.5. Carmanyola facilitada per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Font: Butlletí 

electrònic del Programa Escoles Verdes. 

Els alumnes del CEIP Dr. Fortià Solà de Torelló, han plantejat als alumnes una activitat 

setmanal que es realitza a la hora de tutoria on ensenyen als alumnes els hàbits 

sostenibles en l’esmorzar a l’escola. Es va realitzar durant quatre sessions deixant un 

espai de temps de 15 dies. En cada sessió, es va realitzar una comptabilització dels 

diferents envasos que porten els alumnes per embolicar l’esmorzar. A continuació, es va 

realitzar un debat sobre quins són els millors embolcalls que s’han utilitzat aquell dia pels 

alumnes. A partir del debat, es genera una llista classificant els millors i pitjors 

embolcalls. Finalment, es decideix entre tots quins són els embolcalls que caldria que tots 

portessin i es realitzen gràfics amb la informació recollida en aquella sessió que es 

pengen a la cartellera verda de l’escola. 

El CEIP Jacint Verdaguer promouen la utilització de la carmanyola per reduir els residus 

generats a l’esmorzar. Es va realitzar el seguiment durant un curs escolar. Els resultats 
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obtinguts van ser positius per als cursos d’educació infantil i de 1er de primària amb un 

90% i un 75% de participació. Per a 2on de primària, la participació va ser escassa amb 

només un 25% de participació.   

Alguns centres han optat per sensibilitzar sobre el tema dels embolcalls dels esmorzars 

mitjançant l’educació ambiental i fent implicar als alumnes en l’elaboració de cartells i 

debats. Com al CEIP Carrassumada de Torres del Segre durant el curs 2005-2006.  

En aquest sentit també, ha treballat el CEIP Mare de Déu de Montserrat de Súria, on s’ha 

promogut la reducció de l’alumini mitjançant un concurs fotogràfic, amb tallers, etc. 

També, es va preguntar als alumnes com emboliquen els esmorzars i van crear una 

gràfica on es resumeixen els resultats (figura 8.6). 

 

Figura 8.6. Utilització de cada tipus d’embolcall pels alumnes del CEIP Mare de Déu de Montserrat de 

Súria. Font: Butlletí electrònic del Programa Escoles Verdes. 

Una altra escola que ha promogut la carmanyola és el CEIP Sant Marc de Calldetenes. 

Aquesta campanya de promoció de la carmanyola es va realitzar el curs 2006-2007 i el 

curs següent es va fer una campanya similar per a l’ús de la cantimplora. Es van fer 

pòsters, personalitzacions de la carmanyola, informació per als alumnes i les famílies, 

etc. La valorització és molt positiva per al curs que es va fer la campanya però l’any 

següent s’ha vist una disminució d’aquestes, sobretot per als cursos d’alumnes més 

grans. A més, s’han trobat amb l’inconvenient que els nens no saben on posar les 

carmanyoles desprès de menjar-se l’entrepà per tal de poder jugar. 

També, tot i que no tant en la línia desitjada per aquest projecte, s’han trobat molts 

centres que fan la recollida selectiva dels residus, a la figura 8.7, s’observa l’exemple del 

Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda i el CEIP els Castanyers del 

municipi de Viladrau. Tot i que és cert que el principal objectiu del projecte és la 
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minimització d’aquests, és cert que no tots els residus són reciclables i, per tant aquesta 

mesura és de vital importància. Evidentment, aquesta recollida no queda centrada 

exclusivament en els embolcalls dels esmorzars, sinó que s’estén a tots els residus de 

l’escola.    

 

Figura 8.7. Contenidors per a la recollida selectiva dels residus del Col·legi Sagrada Família de Santa 

Perpètua de Mogoda. Font: Butlletí electrònic del Programa Escoles Verdes. 

Moltes altres escoles verdes d’arreu de Catalunya també han pres mesures per a la 

reducció d’aquests residus seguint les mateixes iniciatives que les escoles ja esmentades. 

8.3. Iniciatives en l’esmorzar per escoles convencionals 

La majoria d’iniciatives, adoptades per els centres, per tal de disminuir els residus en 

l’esmorzar, han consistit en la introducció d’embolcalls reutilitzables. D’aquesta manera, 

s’ha proporcionat un embolcall reutilitzable a cada alumne per tal d’evitar la utilització 

d’embolcalls d’un sol ús i, per tant, reduir els residus del centre.  

Aquests embolcalls reutilitzables poden ser de diferents tipus, que es poden obtenir 

fàcilment, ja que es troben a la venta en diverses botigues. Aquests són, bàsicament, el 

Boc’n Roll, la carmanyola i l’Ecotó (figures 8.8, 8.9 i 8.10).  
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Figura 8.8. Fotografia de Boc’n 

Roll. Font: es.spitni.com. 

Figura 8.9. Fotografia de 

carmanyola. Font: Elaboració 

pròpia. 

Figura 8.10. Fotografia d’Ecotó. 

Font: ecoto2010.wordpress.com.  

 

En aquests casos, acostuma a ser un òrgan oficial el que facilita els embolcalls 

reutilitzables, com els Ajuntaments o Consells Comarcals. 

Un exemple és el col·legi Vallmanya, on l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera va 

facilitar als alumnes el Boc’n Roll.  

El CEIP Sentfores de Vic, també disposa del Boc’n Roll, facilitat per l’Ajuntament de Vic i 

subvencionat per l’ARC. 

El Consell Comarcal de l’Urgell va repartir 6000 Boc’n Rolls entre els escolars de la 

comarca.  

D’altra banda, els alumnes de primer cicle del col·legi Casp de Barcelona van rebre de 

part de l’AMPA l’Ecotó durant el curs 2009-10.  

L’Ajuntament de Banyoles va repartir, l’any 2008, 2000 carmanyoles entre tots els 

centres educatius de la ciutat, aquestes van estar subvencionades en un 75% per l’ARC 

(Ràdio Banyoles, 2008). 

Una altra línia de treball és, també, el tema de l’educació ambiental. Així, es treballa a 

classe el tema dels residus i dels gestos de minimització que els alumnes poden realitzar 

de manera senzilla. 

Per exemple, al CEIP Serraparera de Cerdanyola del Vallès va treballar el tema del 

reciclatge durant les jornades culturals i aprofitant les festes com carnestoltes.  

Els municipis dins l’AMB que han realitzat alguna iniciativa de reducció d’embolcalls a les 

escoles són Badalona, Badia del Vallès, Castellbisbal, Cornellà de Llobregat, El Prat de 

Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Montgat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, 

Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Tiana, Torrelles de 

Llobregat i Viladecans (EMSHTR, 2010). Val a dir, que a Molins de Rei també s’han fet 

iniciatives però són les mateixes escoles verdes les que les proposen. 
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A Espanya també s’ha trobat bibliografia sobre centres que fan la separació dels residus, 

com per exemple a Astúries el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias 

(COGERSA) va posar en marxa durant el curs 2005-06 el seu programa de col·laboració 

amb els centres educatius “la xarxa d’escoles per al reciclatge”. L’objectiu de la 

campanya queda centrat en la educació ambiental cap als infants tant en temes de 

respecte envers el medi ambient com en el desenvolupament sostenible mitjançant una 

postura compromesa amb l’estalvi de recursos i el reciclatge (COGERSA, 2006). 

A sud Amèrica també hi ha escoles que plantegen temes ambientals tot i que estan més 

encaminats a la educació ambiental en temes de separació de residus. Els països en els 

quals s’ha trobat informació al respecte han estat Argentina (Chattás, 2007), Mèxic 

(SPDnoticias, 2010) i Uruguay (CEADU, 2010).    
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9. Descripció de les escoles mostrejades 

Per a la realització del treball de camp, es van mostrejar els residus generats a cinc 

escoles repartides en dos municipis, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.  

9.1. Cerdanyola del Vallès 

Cerdanyola del Vallès és un municipi de 58.747 persones, amb una superfície de 30.6 

Km2 i, per tant, una densitat de població de 1.922 hab./Km2 (IDESCAT. 2009).   

Es troba situat dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, fent frontera amb els municipis de 

Barcelona per la cara sud, Sant Cugat del Vallès per l’oest, Sant Quirze pel nord oest, 

Sabadell, Badia i Barberà pel nord i Ripollet i Montcada per l’est.  

Cerdanyola disposa de 33 centres d’ensenyament. 10 d’aquests imparteixen només 

educació infantil, 15 centres imparteixen educació infantil i primària, 5 fan educació 

secundària obligatòria i batxillerat i 4 imparteixen altres tipus d’ensenyament (taula 9.1).   

Escoles Categoria Ensenyament impartit Tipus Carrer 

Anunciata Concertat 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. Francesc 
Layret, 55 

Bellaire Concertat Educació especial 
Escola 

convencional 

C. Ramon Llull, 
29-31 

(Bellaterra) 
CEE Centre de 

Formació i Treball 
Flor de Maig  

 

Públic Educació secundària 
obligatòria modificada, 
programa de formació 
per a la transició a la 

vida adulta i programa 
de qualificació 

professional inicial  
 

Escola 
convencional 

av. Flor de Maig, 
s/n 

 

CEE Jeroni de 
Moragas 

 
Públic Educació especial 

Escola 
convencional 

c. Renaixement, 
131 

CFA L'Alzina de 
Cerdanyola  

 
Públic 

Educació de persones 
adultes, cicle de 

formació instrumental i 
formació de persones 

adultes: ensenyaments 
no reglats 

Escola 
convencional 

c. Romaní, 5  
 

Escaladei Concertat 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. Sant Salvador, 
8 

Escola Bellaterra Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

Campus UAB, s/n 
(Bellaterra) 

Escola Bressol 
Cordelles  

Públic Educació infantil 
Escola 

convencional 
pg. Cordelles, 65 
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Escoles Categoria Ensenyament impartit Tipus Carrer 
 

Escola Carles 
Buïgas 

Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

av. Lesseps, 49  

Escola Collserola Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. de Pizarro, s/n  

Escola La Sinia Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. La Sinia,13 

Escola Les 
Fontetes 

Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. Greco, 2  

Escola Saltells Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

av. Roma, 57  

Escola Sant Martí Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

av. de Sant Íscle, 
1-3  

Escola 
Serraparera 

Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. Diagonal, 41  

Escola Turó de 
Guiera 

Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola verda 
c. Anselm Clavé, 

32  

Escola Xarau Públic 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. Santa Anna, 
57  

Institut Banús  
 

Públic 
Educació secundària 

obligatòria, batxillerat. 
Escola verda 

c. Sant Casimir, 
16 
 

Institut Forat del 
Vent  

 
Públic 

Educació secundària 
obligatòria, batxillerat. 

Escola 
convencional 

Pizarro, 3 

Institut Gorgs  
 

Públic 
Educació secundària 

obligatòria, batxillerat. 
Escola 

convencional 
c. de l'Àliga, 65 

 

Institut Jaume 
Mimó Públic 

Educació secundària 
obligatòria, batxillerat, 

cicles formatius de 
formació professional 

específica de grau mitjà  
i curs de preparació de la 
prova d'accés als cicles 

formatius de grau 
superior  

cicles formatius de 
formació professional 

específica de grau 
superior  

Escola 
convencional 

c. Serra dels 
Galliners, s/n 

 

Institut Pere 
Calders 

 
Públic 

Educació secundària 
obligatòria, batxillerat. 

Escola 
convencional 

Campus U.A.B. 
 

Llar d'infants 
Montflorit  

 
Públic Educació infantil 

Escola 
convencional 

ptge. Donya 
Amèlia, 6  

 
LLI privada d'En 

Pitus 
 

Privat Educació infantil 
Escola 

convencional 

av. Bartomeu, 
23-25 

 
LLI privada 

Disney 
 

Privat Educació infantil 
Escola 

convencional 
c. Aragó, 9 

 

LLI privada 
Gespa  

 
Privat Educació infantil 

Escola 
convencional 

Campus Univers. 
de Bellaterra UAB 

 
LLI privada La 

Torreta de 
Xiquilàndia 

 

Privat Educació infantil 
Escola 

convencional 
c. Pizarro, 44 

 

LLI privada Ninot 
 

Privat Educació infantil 
Escola 

convencional 
c. Lepant, 64  
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Escoles Categoria Ensenyament impartit Tipus Carrer 
LLI privada Nins  

 
Privat Educació infantil 

Escola 
convencional 

c. Escoles, 4 
 

LLI privada Tic-
Tac 

 
Privat Educació infantil 

Escola 
convencional 

c. Jaume Mimó i 
Llobet, 25 

 

Montserrat Concertat 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. Sant Iscle, 6 

Patufet 
 

Privat Llar d'infants 
Escola 

convencional 

c. Lluís 
Companys, 1 

 

Ramon Fuster Concertat 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. Escultor 
Vallmitjana, 9-15 

Waldorf-Steiner 
el Til·ler 

Privat 
Educació infantil i 
educació primària 

Escola 
convencional 

c. Mercè 
Rodoreda, 16-18 

     
Taula 9.1. Centres educatius de Cerdanyola del Vallès. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Els centres d’ensenyament del municipi on s’imparteix educació infantil i de primària 

queden resumits a la taula 9.2. Dels 15 centres on s’imparteix educació infantil i de 

primària, hi ha quatre escoles concertades, deu escoles públiques i una de privada. 

També es pot observar que al municipi només hi ha una escola verda, tot i que es sap 

que hi ha una altra en procés de convertir-se en escola verda, tot i que, actualment, 

encara no han començat la formació. 

Escoles Categoria Tipus Carrer 

Anunciata Concertada Escola convencional c. Francesc Layret, 55 

Escaladei Concertada Escola convencional c. Sant Salvador, 8 

Escola Bellaterra Pública Escola convencional Campus UAB, s/n (Bellaterra) 

Escola Carles Buïgas Pública Escola convencional av. Lesseps, 49  

Escola Collserola Pública Escola convencional c. de Pizarro, s/n  

Escola La Sínia Pública 

Escola convencional en 
procés de conversió a 
escola verda c. La Sinia,13 

Escola Les Fontetes Pública Escola convencional c. Greco, 2  

Escola Saltells Pública Escola convencional av. Roma, 57  

Escola Sant Martí Pública Escola convencional av. de Sant Íscle, 1-3  

Escola Serraparera Pública Escola convencional c. Diagonal, 41  

Escola Turó de Guiera Pública Escola verda c. Anselm Clavé, 32  

Escola Xarau Pública Escola convencional c. Santa Anna, 57  

Montserrat Concertada Escola convencional c. Sant Iscle, 6 

Ramon Fuster Concertada Escola convencional c. Escultor Vallmitjana, 9-15 
Waldorf-Steiner el 
Til·ler Privada Escola convencional c. Mercè Rodoreda, 16-18 

    
Taula 9.2. Centres d’ensenyament d’educació infantil i primària de Cerdanyola del Vallès. Font: 

Elaboració pròpia a partir de la informació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les tres escoles mostrejades en aquest estudi són escoles convencionals, és a dir, no es 

fa un interès especial en el medi ambient, ni s’educa al respecte més enllà dels plans 
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establerts dins el programa de curs. Les escoles són el CEIP Carles Buïgas, el CEIP 

Saltells i el CEIP Serraparera. 

En totes les escoles mostrejades del municipi hi ha factors que es desenvolupen igual per 

a tots.  

Totes les escoles fan un horari de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h i el pati és de 

11:00h a 11:30h.  

El lloc on esmorzen els alumnes d’educació infantil i els de primària és diferent, mentre 

que els primers ho fan a classe, els segons ho fan al pati.  

A tots els centres es recomana, mitjançant la normativa de l’esmorzar, esmorzar bé a 

casa i no portar esmorzar a l’escola o portar alguna cosa petita i saludable. Es recomana 

no portar pastes prefabricades, ni llaminadures. A més, està prohibit portar pots de vidre 

(normativa escolar, 2009/2010). 

9.1.1. CEIP Carles Buïgas 

Aquest centre està situat al barri de Canaletes del municipi de Cerdanyola del Vallès 

(figura 9.1). En el moment en que es va realitzar l’estudi disposava de 450 alumnes, 

repartits entre sis aules d’educació infantil i dotze d’educació primària (taula 9.3), és a 

dir aquest centre consta de dues línies per a cada curs.  

El centre disposa d’un menjador on els alumnes que es queden al migdia a l’escola dinen 

i de servei propi de cuina.  

A l’escola hi ha dos patis, un de petit on van els alumnes d’educació infantil i un altre, de 

més gran on juguen els alumnes d’educació primària. 

 

Figura 9.1. Localització del CEIP Carles Buïgas dins el municipi de Cerdanyola del Vallès. Font: Google Maps. 
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A l’escola es realitza la recollida selectiva i el posterior reciclatge de paper i cartró, on hi 

ha un contenidor a cada classe i un de més gran per a l’escola en general. Una vegada 

cada quinze dies passa un camió de l’ajuntament per buidar el contenidor gran, entenent 

que els contenidors petits es buiden diàriament al contenidor gran. També, es recicla el 

vidre que poden portar els mestres, la orgànica del menjador i les piles i els cartutx de 

tinta. Les piles les recull l’ajuntament una vegada a l’any i els cartutx de tinta els recull 

l’empresa “De buena tinta”. D’altra banda, també es realitza a l’escola la reutilització dels 

llibres escolars i, quan aquests queden vells, s’envien a països en vies de 

desenvolupament.  

9.1.2. CEIP Saltells 

Aquest centre està situat al barri Serraparera del municipi (figura 9.2). Durant l’estudi 

constava de 391 alumnes (taula 9.3) repartits en sis classes d’educació infantil i deu 

d’educació primària, és a dir té dues línies per a cada curs excepte per a 5è i 6è on 

només hi ha una línia.  

El centre disposa de dos patis, un per als alumnes d’educació infantil i l’altre per als 

alumnes de primària. 

 

Figura 9.2. Localització del CEIP Saltells dins el municipi de Cerdanyola del Vallès. Font: Google Maps. 

En aquest centre disposen de menjador per a que els alumnes que es queden al migdia a 

l’escola puguin dinar-hi. A més, hi ha cuina pròpia gestionada per l’AMPA.  

A l’escola es treballa, amb els alumnes d’educació infantil, el tema de l’esmorzar 

saludable. A més, s’adopta la mesura de realitzar les festes d’aniversari només una o 

dues vegades al mes per als alumnes de P3 a 2on, fent que tots els alumnes de la 

mateixa classe que facin anys aquell mes ho celebrin junts a l’hora de l’esbarjo.  
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Des de l’escola s’intenta impulsar la carmanyola per a portar l’esmorzar però sobretot als 

nens més petits que esmorzen a classe. 

La recollida selectiva que es realitza al centre és la del paper i cartró, les piles i els 

cartutxos de tinta, a més del vidre i la orgànica del menjador i la cuina,.  

Diferents empreses privades s’encarreguen dels cartutxos de tinta i del paper i cartró. 

Les piles es porten a la deixalleria mòbil. A més, la orgànica del jardí s’encarrega la 

empresa que el cuida. Pel que fa als voluminosos truquen a l’Ajuntament per a que els 

recullin.  

Excepte aquests aspectes, no es fa recollida selectiva ja que la empresa que hi ha 

contractada des del Ajuntament no permet fer la recollida selectiva d’altres fraccions.  

9.1.3. CEIP Serraparera 

El CEIP Serraparera està situat, com el CEIP Saltells, al barri Serraparera tal i com indica 

el seu propi nom (figura 9.3). Aquest centre consta de dues línies per a cada curs, és a 

dir, sis classes d’educació infantil i dotze d’educació primària amb un total de 428 

alumnes, en el moment de la realització de l’estudi (taula 9.3).  

 

Figura 9.3. Localització del CEIP Serraparera dins el municipi de Cerdanyola del Vallès. Font: Google 

Maps. 

El centre disposa de menjador per als alumnes que es queden al migdia a l’escola, el 

dinar és gestionat per una empresa de càtering externa, contractada des de 

l’Ajuntament. 

A part de la normativa comuna de l’esmorzar, en aquesta escola es prohibeix, també, 

portar sucs a l’escola. A més, per als alumnes d’educació infantil es considera una 

activitat de l’aula a diferència dels alumnes de primària. 
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Hi ha un sol pati a l’escola, dividit en diferents zones. 

Es realitza una activitat en l’àmbit de l’esmorzar un dia a la setmana, concretament els 

dimecres, per als cursos de P3 a 2on. Aquesta, consisteix en que els alumnes han de 

portar per esmorzar una peça de fruita, l’anomenen “dia de la fruita”. A més, aprofitant 

aquesta activitat treballen altres matèries com les matemàtiques. 

Pel que fa al reciclatge, aquest centre realitza la separació del paper i cartró i dels cartutx 

de tinta. A més, a educació infantil, sovint, aprofiten envasos de l’esmorzar dels alumnes 

per fer manualitats amb ells. 

No realitza cap altre tipus de separació, degut a que la empresa de neteja contractada 

des de l’Ajuntament no ho permet. Tot i això, educació infantil,  fa la separació selectiva 

de la orgànica de manera simbòlica, només per a que els alumnes aprenguin a realitzar-

la ja que desprès l’empresa de neteja no ho recicla correctament.   

 CEIP 
Carles 
Buïgas 

CEIP Font 
Freda 

CEIP 
Saltells 

CEIP 
Serraparera 

CEIP El 
Turó 

Total 

P3 47 26 50 49 25 197 
P4 50 26 50 42 26 194 
P5 50 49 49 46 27 221 
1er 52 43 48 47 25 215 
2on 50 49 52 47 27 225 
3er 48 25 47 47 26 193 
4rt 51 19 44 49 25 188 
5è 51 24 25 50 25 175 
6è 51 21 26 51 24 173 
Total 450 282 391 428 230 1781 
       
Taula 9.3. Nombre d’alumnes per escola i curs. Font: Elaboració pròpia. 

9.2. Montcada i Reixac 

El municipi de Montcada i Reixac es localitza dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Té 

frontera amb Barcelona i Santa Coloma de Gramenet pel sud, amb Cerdanyola del Vallès 

i Ripollet per l’oest, amb Barberà pel nord oest, amb Santa Perpètua de Mogoda pel nord, 

amb la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles per l’est i amb Badalona pel sud est. 

Disposa de 23,5 Km2 i té una població de 33.453 habitants, amb una densitat de població 

de 1.425,4 hab./Km2 (IDESCAT, 2009). 

Montcada consta de 20 centres educatius (taula 9.4.). El municipi consta de sis escoles 

on s’imparteix educació infantil, deu on es fa educació infantil i primària, quatre on es fa 

educació secundària obligatòria i batxillerat i tres on es fa algun dels tipus d’educació ja 

esmentats i/o d’altres diferents. 
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Escoles Categoria Ensenyament impartit Tipus 

CFA Montcada i 

Reixac 
Públic 

Educació de persones adultes, 

cicle de formació instrumental , 

formació de persones adultes. 

ensenyaments no reglats 

Escola convencional 

Escola Bressol Can 

Casamada Públic Educació infantil Escola convencional 

Escola Bressol Font 

Freda Públic Educació infantil Escola convencional 

Escola El Turó Públic 
Educació infantil i educació 
primària 

Escola verda en 
tràmit 

Escola El Viver Públic 
Educació infantil i educació 
primària 

Escola convencional 

Escola Elvira Cuyàs Públic 
Educació infantil i educació 
primària 

Escola convencional 

Escola Font Freda Públic 
Educació infantil i educació 
primària 

Escola verda en 
tràmit 

Escola Mas Rampinyo Públic 
Educació infantil i educació 
primària 

Escola convencional 

Escola Mitja Costa Públic 
Educació infantil i educació 
primària 

Escola convencional 

Escola Reixac Públic 
Educació infantil i educació 
primària 

Escola convencional 

Ginesta Concertat 
Educació infantil, educació 
primària i educació secundària 
obligatòria 

Escola convencional 

Institut La Ferreria 
Públic 

educació secundària 

obligatòria, batxillerat, cicles 

formatius de formació 

professional específica de grau 

mitjà , curs de preparació de la 

prova d'accés als cicles 

formatius de grau superior, 

cicles formatius de formació 

professional específica de grau 

superior 

Escola convencional 

Institut La Ribera 
Públic 

Educació secundària 
obligatòria, batxillerat 

Escola convencional 

Institut Montserrat 
Miró i Vila 
 

Públic 
Educació secundària 
obligatòria, batxillerat 

Escola convencional 

La Salle Montcada  Concertat 
Educació infantil , educació 
primària, educació secundària 
obligatòria i batxillerat 

Escola convencional 

Llar d'infants Camí 

del Bosc Públic Educació infantil Escola convencional 

Llar d'infants Mitja 

Costa Públic Educació infantil Escola convencional 
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Escoles Categoria Ensenyament impartit Tipus 
LLI privada Disney-

Montcada Privat Educació infantil Escola convencional 

LLI privada Les Tres 

Bessones Privat Educació infantil Escola convencional 

PTT Montcada i 

Reixac Públic 
programa de qualificació 
professional inicial 
 

Escola convencional 

Sagrat Cor de Jesús 
Concertat 

Educació infantil i educació 
primària 

Escola convencional 

 
   

Taula 9.4. Centres educatius de Montcada i Reixac. Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Els centres d’ensenyament del municipi on s’imparteix educació infantil i de primària 

queden resumits a la taula 9.5. Hi ha tres escoles concertades i set escoles públiques. 

També es pot observar que al municipi no hi ha cap escola verda, tot i que dues d’elles 

pràcticament ho són ja que estan a l’espera de rebre, enguany, el certificat que ho 

corrobori. 

Escoles Categoria Tipus Carrer 

Escola El Turó Públic Escola verda en tràmit c. Montiu, 18 

Escola El Viver Públic Escola convencional c. Font, s/n  

Escola Elvira Cuyàs Públic Escola convencional c. Baix de Sant Pere, 15 

Escola Font Freda Públic Escola verda en tràmit Camí Font Freda, s/n 

Escola Mas Rampinyo Públic Escola convencional c. Joan Miró, 13-15 

Escola Mitja Costa Públic Escola convencional av. Terra Nostra, s/n 

Escola Reixac Públic Escola convencional c. Dr. Buxó, s/n  

Ginesta Concertat Escola convencional c. Circumval·lació, s/n  

La Salle Montcada  Concertat Escola convencional pg. de la Salle, 1  

Sagrat Cor de Jesús Concertat Escola convencional c. Major, 29 

    

Taula 9.5. Centres d’ensenyament de Montcada i Reixac. Font: Elaboració pròpia a partir de la  

informació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Les dues escoles mostrejades a Montcada i Reixac es consideren escoles verdes tot i que 

oficialment no ho són, ja que es fa una educació ambiental suplementària al programa de 

curs.  

9.2.1. CEIP El Turó 

El CEIP El Turó està situat al barri de Montcada centre dins el municipi de Montcada i 

Reixac (figura 9.4).  
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Aquest centre disposa de nou classes, una per curs, amb un total de 229 alumnes, 

durant la realització de l’estudi, taula 9.3. 

 

Figura 9.4. Localització del CEIP El Turó dins el municipi de Montcada i Reixac. Font: Google Maps. 

En el moment de la realització de l’estudi, era el tercer any que l’escola disposava de les 

carmanyoles com a hàbit diari. Aquestes, van ser facilitades per l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac.  

El centre disposa d’un pati on s’ajunten tots els alumnes, a més disposen d’un hort que 

tenen al terrat de l’edifici de l’escola. 

L’escola té un menjador amb servei extern de càtering. 

Tenen pendent la realització d’alguna activitat setmanal que estigui relacionada amb 

l’esmorzar ja que en l’actualitat no en fan cap. Tot i això, com es tracta d’una escola 

verda en tràmit, els alumnes disposen de carmanyoles facilitades pel centre o de compra 

pròpia per a portar diàriament l’esmorzar. 

L’escola recull pràcticament totes les fraccions per separat. Es separa i recicla el paper i 

el cartró, el plàstic, l’orgànica que una part va al compostatge que tenen per a l’hort i 

l’altra al contenidor corresponent, les piles i els cartutxos de tinta es porten a la 

deixalleria mòbil. Per als voluminosos es truca a l’Ajuntament per a que els recullin i la 

roba que es perd i no la venen a recollir es dóna a Caritas. 

En aquest centre es treballa de manera continuada l’educació ambiental, tant és així que 

fins i tot es realitzen sortides extraescolars, normalment els dissabtes, per a fer activitats 

com la construcció i seguiment de caixes niu, plantacions d’arbres, etc. A més, són 
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membres del “projecte rius” (per a més informació es pot consultar la pàgina web 

www.projecterius.org) i tenen assignada una zona del riu Besòs per a fer un seguiment 

ambiental de la zona, fent anàlisi d’aigües, observacions de fauna, etc.   

A més, han estat seleccionats per a formar part del programa Euronet (per a més 

informació es pot consultar la pàgina web www.diba.es/mediambient/euronet.asp)de la 

Unió Europea que consisteix en fer un programa d’estalvi per a centres escolars. En 

aquest programa participen 50 escoles controlades per un organisme públic. A Espanya 

hi participen 13 escoles. 

9.2.2. CEIP Font Freda 

El CEIP Font Freda es localitza al barri de Masrampinyo de Montcada i Reixac (figura 9.5).  

Aquest centre està en procés de convertir-se en escola verda ja que estan en ple procés 

de formació.  

Consta de 12 classes, 4 d’educació inicial i 8 d’educació primària, amb 282 alumnes en el 

moment de la realització del mostreig de dades (taula 9.3). 

A l’escola hi ha un pati separat en diferents parts.  

Els alumnes disposen de carmanyoles facilitades per l’Ajuntament. Cada classe quan surt 

al pati porta una bossa gran per a deixar les carmanyoles una vegada s’han menjat 

l’esmorzar, de manera que els alumnes no hagin d’estar carregant la carmanyola mentre 

juguen. 

A cada classe hi ha un responsable de comptar diàriament les carmanyoles i 

mensualment es fa una reunió amb la cap d’estudis. En el moment de la realització del 

projecte, els alumnes de 5è eren els encarregats de tractar les dades que els hi 

facilitaven els seus companys. 

Els dijous fan “el dia de la fruita”, una activitat relacionada amb l’esmorzar on els 

alumnes han de portar fruita per esmorzar aquell dia, es fa per a tots els cursos. 

El centre disposa de servei de menjador i de cuina pròpia.  

 73



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 

 74 

 

Figura 9.5. Localització del CEIP Font Freda dins el municipi de Montcada i Reixac. Font: Google Maps. 

Pel que fa al tema del reciclatge al centre, aquests es veuen molt limitats a llençar les 

fraccions per separat ja que l’escola està situada en un lloc on els camions de la brossa 

no poder accedir-hi degut a un túnel que hi ha al costat d’aquesta. Aquest fet, complica 

singularment la tasca de separació de les diferents fraccions, ja que els contenidors estan 

lluny de l’escola. Tot i això, es fa una separació simbòlica de totes les fraccions tot i que 

desprès es llenci tot al contenidor de la resta. Les úniques fraccions que es reciclen són el 

paper i el cartró, les piles i els cartutxos de tinta. S’utilitza una petita part de l’orgànica 

per al compostador de l’hort, però la gran majoria es llença a les escombraries degut a 

que el compostador no és capaç d’assimilar tanta quantitat. 

Dins el programa de curs s’aborden diferents temes de medi ambient amb els alumnes 

de tots els cursos, d’altra banda de manera extraescolar l’escola informa a les famílies 

d’activitats que s’organitzin de manera externa com plantades, etc.   
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En aquest bloc, es pretén fer una explicació de la metodologia seguida i esmentar el 

conjunt d’iniciatives tant a nivell escolar com domèstic que es suggereixen. 

10. Materials i mètodes 

La metodologia seguida s’ha aplicat a totes les escoles estudiades. 

 

 

Figura 10.1. Diagrama metodològic del projecte. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 76 



Bloc IV. Mètode i teoria de treball 

10.1. Metodologia de la recerca de la informació 

S’ha iniciat amb una recerca per les pàgines virtuals i llibres publicats per òrgans oficials 

de Catalunya per obtenir informació sobre les dades estadístiques de la normativa del 

paper d’alumini i tractament, així com de l’estat de l’art dels residus a Catalunya i, en 

concret, a l’AMB. A més, s’ha buscat informació a bases de dades científiques i 

tecnològiques conegudes com ScienceDirect, Compendex i PubMed.     

10.2. Metodologia del treball de camp 

10.2.1. Primera fase: anàlisi de la situació preexistent 

Per obtenir informació sobre la situació preexistent a les escoles, s’han escollit dues 

situacions actuals. Una són un conjunt d’escoles convencionals on no s’ha realitzat, 

prèviament a l’estudi, cap activitat per reduir la quantitat d’embolcalls dels esmorzars, 

l’altra són les escoles verdes, on sí que si realitza una tasca activa i periòdica per reduir 

la quantitat de residus de totes les vies de generació, a més d’incorporar temes 

d’educació ambiental a nivell escolar i extraescolar. 

Una vegada s’ha contactat amb totes les escoles i decidit les dates de la pressa de dades 

a cadascuna d’elles, se’ls va facilitar uns contenidors específics (figura 10.2) per tal que 

els alumnes aboquessin els embolcalls dels esmorzars d’un sol ús en aquests, d’aquesta 

manera s’aconseguia que els elements a estudiar estiguessin controlats. D’altra banda, 

també se’ls va proporcionar uns fulls amb una taula per indicar l’hàbit dels alumnes 

durant l’esmorzar (figura 10.3) amb la finalitat de saber, diàriament, el número 

d’alumnes que no esmorzava a l’escola, els que utilitzaven embolcalls d’un sol ús i 

aquells que portaven embolcalls reutilitzables. 

           

Figura 10.2. Contenidor per als 

embolcalls dels esmorzars  

 Figura 10.3. Taula per apuntar l’hàbit dels alumnes respecte 

l’esmorzar 
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Per tal de realitzar la recollida de la mostra d’estudi es va repartir un contenidor a cada 

classe de P3, P4, P5, 1er, 2on, 3er, 4rt, 5è i 6è de les cinc escoles estudiades i es van 

repartir dues taules per apuntar l’hàbit de l’esmorzar, una per a cada setmana que es 

realitzaria la pressa de dades. A Cerdanyola, aquesta es va realitzar durant la setmana 

del 25 al 29 de gener i la de l’1 al 5 de febrer del 2010. A Montcada, es va realitzar les 

dues setmanes següents, és a dir, la setmana del 8 al 12 de febrer i la setmana del 15 al 

19 de febrer del 2010. Tenint en compte que el dia 15 de febrer era dia no lectiu per les 

escoles de primària, aquest dia no es va realitzar el recompte i es va ampliar la pressa de 

dades, incloent així el dia 22 de febrer de 2010. 

Per tal d’agafar els residus, diàriament s’anava a les escoles a recollir, a cada classe, les 

bosses plenes d’embolcalls que estaven dins dels contenidors que es van proporcionar i 

es posava al contenidor una bossa buida per tal que l’omplissin al dia següent. Una 

vegada recollits els residus de totes les escoles, es separaven segons el tipus i es 

comptabilitzaven en pes, és a dir, si era plàstic, paper, alumini, etc. La pesada es va 

realitzar amb una bàscula de cuina “Tefal”, amb un error d’1 g i un màxim de pes de 5 

Kg. 

A més, alguns dies es feia el buidat de papereres del pati per tal de conèixer les pèrdues 

que podien haver al sistema establert. Per tal de fer-ho, s’anava abans del pati a l’escola 

i es buidava les papereres, desprès del pati es tornaven a buidar. Això, es feia per tal 

d’evitar errors, ja que durant les entrades i sortides a l’escola alguns alumnes llencen a 

les papereres el berenar, l’esmorzar de primera hora del matí o fins i tot algun aliment al 

migdia que els pares, etc els hi hagin pogut portar durant aquestes hores. A més, cal 

tenir en compte el berenar dels alumnes que es queden a fer activitats extraescolars dins 

l’escola.  

El divendres de cada setmana i l’últim dia de mostreig es recollien les taules de l’hàbit de 

l’esmorzar i es passaven les dades a un full excel. L’últim dia, es recollien també tots els 

contenidors facilitats per tal de destorbar el mínim possible a les escoles.  

Una vegada ja es coneixien els resultats per a cada escola es va facilitar una enquesta a 

cada família (Annex) per tal de conèixer els seus hàbits tant de reciclatge com en 

l’esmorzar dels alumnes. A més, en aquesta enquesta també es posava de manifest el 

grau de coneixement sobre alternatives als embolcalls d’un sol ús.    

10.2.2. Segona fase: aplicació de la proposta 

Una vegada analitzats els resultats per a cada escola, es va decidir realitzar la aplicació 

de la proposta a l’escola C3. Per tal de poder implantar la alternativa es va contactar amb 

l’escola per tal que ens permetessin aplicar-la. Una vegada es tenia el permís, es van 

establir els cursos on s’implantaria i les dates en que es faria la recollida de dades. 
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Finalment, es va realitzar la proposta als cursos de 1er, 2on, 3er, 4rt, 5è i 6è. Les dates 

acordades van ser de tres setmanes, és a dir, del 26 d’abril al 14 de maig. Però, a més, 

degut a que va passar algun temps des que es va realitzar la primera fase, es va fer un 

mostreig de reforç per tal de comprovar que la situació no havia variat des de la primera 

fase fins al moment. Aquest reforç va durar 3 dies i es va fer del 19 al 21 d’abril, seguint 

el mateix procediment que en la primera fase. Els Boc’n Rolls van ser repartits el dia 22 

d’abril. Per tal de repartir-los, es va anar a l’escola i es va anar personalment classe per 

classe repartint els Boc’n Rolls alhora que es feia una explicació del la seva utilitat i com 

utilitzar-ho (figures 10.4 i 10.5). També, es va repartir un full informatiu sobre el Boc’n 

Roll i l’estudi realitzat (Annex). 

        

Figura 10.4. Explicació del funcionament del 

Boc’n Roll als alumnes de 1er.                           

 Figura 10.5. Repartició del Boc’n Roll als 

alumnes de 2on. 

Igual que per la primera fase, en aquesta fase d’aplicació de la proposta es van repartir 

els contenidors i les taules d’hàbit en l’esmorzar i es va seguir la mateixa metodologia. 

En aquesta fase, també es va fer un seguiment dels residus que s’abocaven a les 

papereres del pati. 

Una vegada finalitzat el mostreig de dades, es va facilitar a cada família, dels alumnes 

que van utilitzar el Boc’n Roll, una enquesta per tal de conèixer la seva opinió tant de 

l’estudi realitzat com de l’alternativa proposada.   

A més, es va realitzar un debat amb els alumnes de 4rt i 5è de l’escola on es va recollir 

la opinió que els alumnes tenien envers el Boc’n Roll. 

10.3. Metodologia de l’anàlisi de les dades 

10.3.1. Quantitat de residus generats 

Es va introduir tota la informació que s’obtenia amb el treball de camp en un full de 

càlcul Excel. A partir de la informació obtinguda i classificada per cursos i fracció de 

residus, es va calcular la mitjana aritmètica i la desviació estàndard de les dades més 
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interessants. També, es van calcular els percentatges d’algunes de les dades. Per a 

calcular algunes dades va ser necessari conèixer el nombre d’alumnes que havien 

esmorzat cada dia, per aquest motiu va ser necessari treballar conjuntament els residus 

mostrejats amb les taules de l’hàbit de l’esmorzar. 

Degut a que la quantificació dels residus del pati no es va fer tots els dies, es va fer una 

aproximació de les dades del pati per a aquells dies en que no es va quantificar. Per a 

fer-ho, els dies en que es van quantificar els residus del pati, es va calcular la mitjana de 

la generació de cada fracció i el percentatge que equivalia del total de residus generats. 

Desprès, per als dies en que no es va calcular el pati, es van determinar quants residus 

equivalien al percentatge obtingut anteriorment amb els residus obtinguts aquell dia.    

10.3.2. Hàbit en l’esmorzar 

Es van quantificar els alumnes segons cada tipus d’hàbit proposat i els resultats es van 

introduir en un full de càlcul Excel. Desprès, es va calcular el percentatge d’alumnes que 

havien tingut un o altre hàbit.  

10.3.3. Enquestes 

Es van introduir totes les dades en un full de càlcul Excel. Gràcies a l’elaboració de gràfics 

i percentatges es van poder analitzar les dades obtingudes, però molta informació no va 

ser tractada estadísticament ja que es tractava d’aportacions escrites de les famílies que 

es recullen al llarg del bloc V, amb la finalitat d’obtenir opinions i coneixement sobre les 

diferents alternatives d’embolcall i els bons hàbits en la separació de residus a nivell 

domèstic.  

10.3.4. Debat amb els alumnes 

Al tractar-se d’informació no quantitativa s’ha fet un recull de la informació i s’ha anat 

explicant al llarg del projecte. 
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11. Iniciatives per a l’escola 

Una vegada s’ha explicat l’estat de l’art dels residus a l’AMB i s’han conegut experiències 

prèvies en temes de reducció de residus a les escoles, es plantegen, de manera teòrica i 

en forma de fitxes, una sèrie d’actuacions tant a nivell escolar com extraescolar per tal 

que les escoles redueixin els residus dels embolcalls dels escolars.   

Les fitxes contemplen entre 7 i 8 apartats, on s’explica detalladament diferents aspectes 

a tenir en compte per aplicar cada una d’elles.  

Títol: La seva funció és saber de manera ràpida de què es tracta la iniciativa. 

Seguidament, s’observa una breu descripció on s’expliquen els fonaments bàsics de la 

iniciativa. A continuació 

Descripció: S’explica de manera detallada la iniciativa en qüestió. 

Requeriments bàsics: Es tracta de conèixer si els centres requereixen d’algun 

requeriment especial per tal de poder aplica la iniciativa. 

Actors organitzadors: Seran aquelles persones encarregades de dur a terme la 

iniciativa. Ja sigui en temes d’organització com de seguiment.  

Cicles a qui va dirigida: Alumnes a qui va dirigida la proposta, classificats segons si és 

cicle infantil (P3, P4 i P5), cicle inicial (1er i 2on), cicle mitjà (3er i 4rt) i cicle superior 

(5è i 6è). En aquest projecte només s’estudien les escoles de primària i és per aquest 

motiu que només s’aborden aquests cicles, però moltes de les iniciatives serien aplicables 

per a molts dels centres de formació existents.  

Grau de dificultat d’aplicació: Aquest apartat està diferenciat en dos parts. En primer 

lloc, la posada en marxa de la iniciativa i en segon lloc, el seguiment d’aquesta. El grau 

de dificultat està expressat en símbols: 
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Dificultat Símbol 

Baixa 
 

Mitjana 
 

Elevada 
 

  
Taula 11.1. Llegenda de l’apartat grau de dificultat de les fitxes teòriques de les propostes. Font: 

Elaboració pròpia. 

Quan les iniciatives s’han de realitzar de manera individual sense que hi hagi un òrgan 

que ho reguli, en aquest cas l’escola, sempre és més complicat que totes les famílies ho 

facin. Tenint això en compte, es considera el grau de dificultat que suposaria per a cada 

família en particular i no, per a totes les famílies de l’escola en conjunt. 

Beneficis aconseguits: Són les accions positives aconseguides al introduir la iniciativa. 

Observacions: Altres qüestions i/o aclariments necessaris d’explicar. 
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Bloc IV. Mètode i teoria de treball 

 

CELEBRAR ELS ANIVERSARIS DEL MES EN UN DIA 

 

Descripció: 

Es tracta d’evitar que cada dia que hi hagi un alumne que faci anys, es generi un número 

excessiu de residus a l’escola. Això succeeix, degut a que és costum que els nens que fan 

anys, sobretot en els cursos amb alumnes més petits, portin un pastís i beguda per a tots els 

alumnes. La iniciativa agrupa a tots els alumnes que fan anys durant el mes per celebrar 

l’aniversari un dia determinat.  

Requeriments bàsics: No cal cap requeriment específic per a realitzar aquesta 

iniciativa. 

Actors organitzatius: La direcció és l’encarregada de dirigir la nova normativa als 

pares. Els professors han de comunicar als pares el dia de 

realització de la festa i d’ajudar als pares a organitzar-la, per 

a decidir que pot portar cada alumne que faci anys per 

esmorzar durant la celebració.  

Cicles a qui va dirigida: Els alumnes de cicle infantil i de cicle inicial, ja que són els 

que celebren les festes d’aniversari a l’escola. Per als altres 

cursos, es recomana que no es permeti celebrar-ho a l’escola 

i que s’hagi de fer fora de l’horari escolar, per aquests casos, 

es recomana, a més, mirar la fitxa de “comprar els menors 

envasos possibles”. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: Els residus disminueixen considerablement aplicant aquesta 

mesura, ja que durant aquestes festes s’acostuma a portar 

envasos amb un elevat pes i materials que no es poden 

reciclar. Per tant, els residus generats per l’escola es 

redueixen. 
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COMPRAR ELS MENORS ENVASOS POSSIBLES 

 

Descripció: 

Quan es compren els aliments que hauran de portar els alumnes a l’escola, procurar que no 

estiguin envasats individualment. Algunes mesures que es poden adoptar són comprar el pa 

amb la bossa del pa de tela, comprar la fruita i els fruits secs a granel, comprar l’embotit a la 

xarcuteria per a evitar les safates de plàstic, etc. 

Requeriments bàsics: No cal cap requeriment específic per a realitzar aquesta 

iniciativa. 

Actors organitzatius: La persona o persones encarregades de fer la compra 

familiar.  

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: La reducció dels embolcalls disminueix aplicant aquesta 

mesura. Per tant, els residus generats, tant a casa com a 

l’escola, es redueixen. 
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Bloc IV. Mètode i teoria de treball 

 

DIA DE LA FRUITA 

 

Descripció: 

Un o més dies a la setmana s’estableix com el “dia de la fruita” on els alumnes hauran de 

portar per esmorzar una peça de fruita. Aquesta s’haurà de dur a l’escola sense embolicar, 

dins d’una carmanyola o en un embolcall reutilitzable, segons possibilitats. 

Aquesta activitat, pot estar relacionada amb l’aspecte d’educació tant de salut, ja que es 

promou un esmorzar saludable, com de residus, ja que s’eviten portar embolcalls d’un sol ús. 

Requeriments bàsics: Els professors han de voler recordar la iniciativa als alumnes i 

controlar que portin la fruita el dia que toca i embolicada 

segons el descrit anteriorment. A més, les famílies han de ser 

cooperatives i recordar-se, els dies marcats, de fer-ho. 

Actors organitzatius: La direcció del centre serà l’encarregada de marcar els dies 

en concret, així com d’informar a les famílies, normalment 

mitjançant la normativa escolar del curs. Els professors, 

hauran de ser els encarregats de transmetre-ho als alumnes i 

de fer el seguiment.  

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes sense distinció d’edat. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: Amb aquesta iniciativa s’aconsegueixen reduir els residus, ja 

que l’aliment proposat va sense embolcall o amb embolcalls 

reutilitzables, per tant durant aquell dia no es generen 

residus inorgànics. 

A més, també es ajuda als alumnes a conèixer sobre la 

importància de menjar aliments saludables.  
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INTRODUCCIÓ DE BOC’N ROLLS O SIMILARS 

 

Descripció: 

Facilitar als alumnes embolcalls reutilitzables del tipus boc’n rolls, ecotó, etc. o fer que en 

portin de propis diàriament a l’escola per portar els esmorzars. Com són petits i flexibles, 

permeten guardar-los a la butxaca una vegada finalitzat l’esmorzar. 

Requeriments bàsics: No cal cap requeriment específic per a realitzar aquesta 

iniciativa. 

Actors organitzatius: La direcció és l’encarregada de facilitar-los, si fos el cas. 

També, es poden vendre a l’escola juntament amb la venda 

d’altres productes com el xandall, en aquest cas, però, la 

organitzadora acostuma a ser l’AMPA. Els professors han de 

fer el seguiment dels alumnes per comprovar la seva 

utilització i recordar als alumnes que els portin en cas que no 

ho fessin. 

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes, però és més efectiu per als alumnes de 

cicle mitjà i superior. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: La reducció dels embolcalls d’un sol ús disminueix 

considerablement aplicant aquesta mesura. Per tant, els 

residus generats per l’escola es redueixen. 

Observacions: Aquesta iniciativa podria considerar-se extraescolar si els 

embolcalls els compren les famílies sense ser imposades per 

centre. 
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Bloc IV. Mètode i teoria de treball 

 

INTRODUCCIÓ DE CARMANYOLES 

 

Descripció: 

Facilitar als alumnes carmanyoles o fer que en portin de pròpies diàriament a l’escola per 

portar els esmorzars. Per a aquells alumnes que no esmorzen a classe és recomanable portar 

al pati un contenidor o bossa gran per classe per tal que els alumnes puguin dipositar-hi les 

seves carmanyoles, marcades amb el nom, una vegada finalitzat l’esmorzar.    

Requeriments bàsics: No cal cap requeriment específic per a realitzar aquesta 

iniciativa. 

Actors organitzatius: La direcció és l’encarregada de facilitar les carmanyoles, si fos 

el cas. També, es poden vendre a l’escola juntament amb la 

venda d’altres productes com el xandall, en aquest cas, però, 

la organitzadora acostuma a ser l’AMPA. Els professors han de 

fer el seguiment dels alumnes per comprovar la seva 

utilització i recordar als alumnes que la portin en cas que no 

ho fessin. 

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes, però és més efectiu per als alumnes de 

cicle infantil i cicle inicial. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: La reducció dels embolcalls d’un sol ús disminueix 

considerablement aplicant aquesta mesura. Per tant, els 

residus generats per l’escola es redueixen. 

Observacions: Aquesta iniciativa es considera extraescolar si les 

carmanyoles les compren les famílies sense ser imposades 

per centre. 
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L’ESMORZAR DE L’ESCOLA 

 

Descripció: 

Es proposa que l’esmorzar es faciliti des de l’escola. És a dir, igual que es fa amb el servei de 

menjador, la mateixa escola es responsabilitza de donar l’esmorzar a cada alumne. 

D’aquesta manera, es pot fer una compra verda sostenible, comprant a l’engròs i per tant, 

disminuint embolcalls.  

Es pot fer un contracte amb distribuïdors de càtering per a que portin cada dia de la setmana 

un tipus d’esmorzar saludable per als nens i, d’aquesta manera, vigilar la dieta d’aquests i 

alhora reduir residus. 

Requeriments bàsics: Els pares han d’estar disposats a pagar aquest esmorzar.  

L’escola ha de tenir un menjador o una sala on poder 

emmagatzemar els aliments per tal de distribuir-los als nens. 

Per a les escoles que ja disposen de servei de cuina i 

menjador a l’escola els hi serà més fàcil que aquells que no 

en disposin.  

Actors organitzatius: L’Ajuntament haurà de decidir quines empreses de càtering 

s’encarregaran de portar els aliments. Per aquelles escoles 

que tinguin servei de cuina, es poden fer càrrec les mateixes 

persones que s’encarreguen del dinar.  

La direcció del centre haurà de gestionar la iniciativa, posant 

responsables que reparteixin els aliments entre els alumnes.  

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes del centre. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: Amb aquesta iniciativa s’aconsegueixen reduir els residus, ja 

que la compra a l’engròs acostuma a suposar embolcalls més 

grans i no individualitzats. Fins i tot, per alguns aliments no 

caldrien embolcalls.  

A més, també es pot treballar, amb els alumnes, sobre la 

importància de menjar aliments saludables. 
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Bloc IV. Mètode i teoria de treball 

 

NO UTILITZAR COBERTS I VAIXELLA D’UN SOL ÚS  

 

Descripció: 

Qualsevol esdeveniment que comporti menjar aliments a l’escola amb la utilització de gots, 

plats, etc., s’ha de fer amb coberts i vaixella reutilitzables, ja sigui de plàstic o de qualsevol 

altre material. Els esdeveniments als que inclou aquesta iniciativa poden ser festes on es 

prepari esmorzar o berenar, el menjador escolar, etc. 

Requeriments bàsics: No cal cap requeriment específic per a realitzar aquesta 

iniciativa. 

Actors organitzatius: La direcció és l’encarregada de prohibir els coberts i la 

vaixella d’un sol ús i fomentar l’ús dels materials 

reutilitzables. No és necessari que el centre o l’Ajuntament els 

facilitin, es poden utilitzar els plats i gots del menjador o fins i 

tot es pot demanar a cada alumne que porti el seu propi got i 

plat reutilitzable que desprès poden rentar en una font i 

emportar-s’ho a casa.   

Cicles a qui va dirigida: Totes les persones que acudeixin a la festa podran gaudir de 

la utilització d’aquests materials per tal de poder menjar els 

aliments preparats per tal ocasió.  

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: Les festes on s’utilitzen materials d’un sol ús fan augmentar 

en gran mesura els residus generats durant aquell dia, 

sobretot en escoles on s’imposa la utilització d’embolcalls 

reutilitzables durant el dia a dia. És per aquest motiu que la 

aplicació d’aquesta proposta fa disminuir en gran mesura els 

residus generats. 
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PROHIBICIÓ DE LÍQUIDS 

 

Descripció: 

Prohibir portar qualsevol aliment líquid als alumnes com sucs, llet o batuts. D’aquesta 

manera, els alumnes només poden beure, durant l’esmorzar, l’aigua de les fonts de l’escola. 

Requeriments bàsics: No cal cap requeriment específic per a realitzar aquesta 

iniciativa. 

Actors organitzatius: La direcció és l’encarregada de posar en marxa la prohibició i 

avisar-ho a les famílies. Els professors són els encarregats de 

controlar i avisar als alumnes quan portin algun d’aquest 

productes. 

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes sense distinció d’edat. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: Aquesta iniciativa incideix en dos aspectes importants. En 

primer lloc, la eliminació dels brics individuals, problemàtics 

ambientalment. D’altra banda, es promociona l’aigua envers 

d’altres productes ensucrats i per tant, s’incideix en la salut 

dels alumnes. 

Observacions: Aquesta iniciativa no seria compatible amb la iniciativa de 

utilització de cantimplora. 
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Bloc IV. Mètode i teoria de treball 

 

RECICLATGE DELS RESIDUS 

 

Descripció: 

Aquesta iniciativa permet que tots aquells residus de l’esmorzar que per qualsevol motiu no 

s’hagin pogut reduir puguin, al menys, ser separats selectivament i abocats als seus 

contenidors corresponents. D’aquesta manera, com el residu zero no existeix, es permet 

recuperar, mitjançant les plantes de reciclatge i valorització de residus, aquells residus que 

no s’hagin pogut evitar. 

Requeriments bàsics: Cal que l’Ajuntament s’impliqui en temes de reciclatge en 

centres públics, ja que els hi correspon a ells la contractació 

dels serveis de neteja. Haurien de procurar introduir una 

clàusula en el contracte d’aquests on s’indiqui que han de fer 

la recollida selectiva dels residus i abocar-los en el seu 

contenidor corresponent. 

Actors organitzatius: L’ajuntament és l’òrgan que ha de facilitar que en l’últim 

moment els residus es llencin al contenidor corresponent, 

però és la direcció del centre l’encarregada d’organitzar els 

contenidors, així com explicar als mestres que han de fer la 

recollida selectiva. Els professors han de comunicar als 

alumnes que han de realitzar la recollida selectiva i com ho 

han de fer. 

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: Tot i que els residus, en aquest cas, no disminueixen, es 

permet fer una valorització final d’aquests. D’aquesta 

manera, els abocadors es veuen menys saturats amb 

materials que podrien haver entrat de nou al cicle de 

producció. 

Observacions: Aquesta iniciativa és complementària a totes les anteriors i no 

s’hauria d’utilitzar de manera individual sinó conjunta amb 

moltes altres mesures de minimització de residus. 
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TREBALLAR L’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 

Descripció: 

Explicar als alumnes, mitjançant material didàctic, la importància de la reducció dels residus 

que es generen diàriament. L’esmorzar pot ser un exemple a treballar ja que es pot treballar 

el tema de la degradació dels diferents tipus d’embolcalls d’un sol ús que més utilitzen. 

També, es pot ensenyar les alternatives als embolcalls d’un sol ús que es poden utilitzar.  

Les activitat que es poden dur a terme per treballar aquests aspectes són amplies i variades i 

segons els cursos dels alumnes serà preferible treballar amb unes o altres.  

Requeriments bàsics: No cal cap requeriment específic per a realitzar aquesta 

iniciativa. 

Actors organitzatius: Els professors són els encarregats de exercir aquestes 

activitats dins de l’horari escolar. 

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes sense distinció d’edat. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: El coneixement dels més petits en aspectes ambientals és 

clau no només perquè el dia de demà seran els que decidiran 

sobre les seves vides, sinó que a més, tenen la facilitat de 

convèncer als seus familiars més propers sobre la educació 

ambiental impartida a classe.  
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Bloc IV. Mètode i teoria de treball 

 

UTILITZACIÓ DE CANTIMPLORA 

 

Descripció: 

Facilitar als alumnes cantimplores per a reduir els brics o fer que en portin de pròpies 

diàriament a l’escola per portar els líquids de l’esmorzar.  

Requeriments bàsics: No cal cap requeriment específic per a realitzar aquesta 

iniciativa. 

Actors organitzatius: La direcció és l’encarregada de facilitar-les, si fos el cas. 

També, es poden vendre a l’escola juntament amb la venda 

d’altres productes com el xandall, en aquest cas, però, la 

organitzadora acostuma a ser l’AMPA. Els professors han de 

fer el seguiment dels alumnes per comprovar la seva 

utilització i recordar als alumnes que els portin en cas que no 

ho fessin. 

Cicles a qui va dirigida: Tots els alumnes sense distinció d’edat. 

Posada en marxa Seguiment Grau de dificultat 

d’aplicació: 

  

Beneficis aconseguits: La reducció dels brics disminueix considerablement aplicant 

aquesta mesura. Per tant, aquest residu tant perjudicial i 

difícil de reciclar es redueix. A més, els residus generats per 

l’escola es redueixen també. 

Observacions: Aquesta iniciativa podria considerar-se extraescolar si les 

cantimplores les compren les famílies sense ser imposades 

per centre. 

Aquesta iniciativa no seria compatible amb la iniciativa de 

prohibició de líquids. 
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