
dades genèriques d’aplicació models disponibles

2.200 L
880 Kg 

(120Kg)

3.200 L
1.280 Kg 

(150Kg)

5x7 - 2 mm / 8x10 - 2,7 mm

format HA-HA
(unidireccional)

coronament
intermitent

format continu adaptat per a fanals i 
pals electrics

format tanca

X (m)

2

3

4

2

3

4

3

Y(m)

1

1

1

1

1

1

1,5

h(m)

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

pes (kg)

9 / 12

14 / 17

18 / 22

14 / 17

19 / 24

25 / 31

28 / 32

1 2 3

PET PEAD PVC

PEBD PP PS

4 5 6

revalorització de la matèria orgànica

cucs 
de 

terra

arrels i bulbs

fusta

270.000 Tones d’aliment malbaratat
234.000 ha de sòl agrícola
20% sòl agrícola Catalunya

39,4% dels 
aliments que 

tenim a 
casa /any

3,74 milions de Tones d’aliment sòlid
499 kg/hab/any
1.600€/hab/any

2,56 milions
 d’ingesta

menjar sobrant del plat

sovint

*univers de 50 persones de SC de diverses edats (pròpia)

quasi mai mai

cuinat de més

guardat i fet malbé

sobrant de llaunes i envasos

comprat i caducat

1,18milions T
residu 

0,92 
milions T

(peles, pells)

ausència de 
manteniment

pinassa

pineda
presència del 80%

valor 
post-incendi

BIOMASSA

1/3 del total de l’aliment es malbarata:

pinastre bosc mixt 

malbaratament alimentari (FAO): “qualsevol canvi en la disponibilitat, la capacitat per se consumit, les 
característiques sanitàries o la qualitat del menjar, que el privi de ser consumit per les persones”...”piles 
d’aliments perduts o malbaratats dins de la cadena de proveïment alimentari orientada cap a producció de 
productes comestibles per a l’alimentació humana ...”(sic).

VAE
m3/ha

BA
T/ha

x0,84
1,6T/ha/any

2,1T/ha/any

0,75T/ha/any

x0,51

CA
TCO

2
/ha

alzina
surera

alzina

pinyons

furgada

+
resta 

(66%)

comercial 
(9%)

institucions 
(4%)

resta (66%)

pasta 
(13%)

arròs
(13,2%)

làctics
(16,9%)

fruita i verdura
(19,3%)

112 € hab/any

mercat (1%)

llars (58%)

31% 50%

54% 33%

25% 55%

40% 46%

60% 33%

gestió dels residus/aliment potencial

altres
 (32%)

paper i cartró 18% 
103 Kg/hab/anyvidre 7%

37 Kg/hab/any

envasos 12%
24 Kg/hab/any

orgànica 31%
174 Kg/hab/any

resta (66%)

altres (10%)

paper i cartró 
(10%)

vidre (5%)

envasos (2%)

orgànica (7%)

altres
 (30%)

paper i cartró 17%
124 Kg/hab/anyvidre 6%

48 Kg/hab/any

envasos 10%
53 Kg/hab/any

orgànica 27%
244 Kg/hab/any

resta (64%)

altres (8%)

paper i cartró 
(12%)

vidre (6%)

envasos (3%)

orgànica (7%)

CATALUNYA SANT CUGAT

€ x T/anyunitats / %

bossafracció pers./ dia envasos

reducció 
de bosses 
de plàstic 
mono-us

-20%

fer ús
 de les 

compostadores 
cassolanes

-10%

propiciar el 
comerç de 

proximitat i 
de barri

-15%

guíes per 
fomentar la 

auto-
produccio

-15%

reduïr 
el 

malbaratament 
alimentari

-10%

fomentar la 
compra de 
productes 

granel

-15%

recomanar 
carmanyoles 

pels 
aliments

-25%

fer cultura 
de l’aigua 
de l’aixeta 
de qualitat

-5%

retornar a 
l’ús del 

vidre en tot 
cas

-10%

orgànic

390140

ampolles

0.32/8.6

llaunes

0.37 / 10.2

brick

0.33 / 9.1

altres

2.66 / 72.2 131 106 190 21

vidre paper i cartró altres resta

comparativa compostadores

sac o bossa de compostatge
140 litres 

9,5 Kgrs de pes
polietilè perforat

dimensions variables
extracció per la boca
aireig lateral (porus)

10€
 

Incòmode de utilitzar, no aireja 
molt bé i no permet treure la 

fracció més antiga. Bona 
humitat per manca 

d’airejament

calaixera independent
292 litres

5,5 Kgrs de pes
plàstic reciclat
63 x 68 x 90(h)

extracció per safates
aireació lateral i inferior

150 €

Fàcil de fer servir, pels calaixos, 
tot i que son poc profunds. 

Possiblement te massa 
airejament i pel material no 

reté humitat.

calaix manufacturat
317 litres

26,5 Kgrs de pes
fusta

  63 x 63 x 80(h)
cal desmuntar per extracció

aireació lateral
175 €

Fàcil de fer servir tot i que no 
te subjecció a la tapa. Fàcil de 

desmuntar per extreure. Es 
molt variable als canvis 

d’humitat.

calaix accés superior
450 litres

15,9 kgrs de pes
plàstic reciclat
67 x 67 x 81(h)

cal desmuntar per extreure
aireació lateral

150 €

Fàcil de fer servir i de 
desmuntar. El funcionament es 
el més correcte tot i que se l’ha 

d’ajudar amb aigua al s estius 
secs. 

calaix accés lateral
420 litres

27,7 kgrs de pes
plàstic mixt reciclat

67 x 67 x100(h)
cal desmuntar per extreure

aireació lateral
150 €

Fàcil de fer servir tot i que no 
encaixa suficientment be per 

manca de disseny. aireja de 
forma suficient tot i que cal 

una mica de rec.

espècies d’especial atenció (presents a l’entorn proper)

arboç
arbutus unedo

garrofer
ceratonia siliqua 

figuera
ficus carica 

llorer 
laurus nibilis

roure africà
quercus canariensis

garric o coscoll 
quercus coccifera

alzina
quercus ilex

castanyer
castanea sativa 

roure martinenc
quercus pubescebs

ametller
prunus dulcis 
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ACCÉS A L’ ALIMENT
l’atracció olfactiva del nostre metabolisme

horts cultius tanca contenidors sotaboscporta a porta
El tipus de recollida de brosa porta a porta a la EMD de 
Valldoreix provoca un al·licient olfactiu per varis motius. El 
primer es l’augment de punts de brossa que normalment es 
concentren en contenidors. El segun punt es la homogeneitat 
i la dispersió dels contenidors individuals. El tercer punt es la 
facilitat de l’accès a la brossa per la manca de disseny 
d’alguns contenidors i en el pitjor dels casos, bosses diposita-
des directament a terra o penjades d’un abre proper.

Els horts urbans tot i que tenen un baix impacte energètic en 
les nostres ciutats, son un altre atractiu pels senglars. En 
aquest cas, un bon tancat i una cura minuciosa dels accesos 
pot beneficiar al conjunt per no permetre l’accés a l’aliment i 
també per evitar la pèrdua del producte que generem. En cas 
d’intrussió es convenient l’estudi de com, i preveure un 
reforç. Molt probablement provarà a entrar pel mateix lloc 
per on va tenir éxit el darrer cop.

Al veure l’entorn proper trobem cultius més extensius, 
públics o dificils de vallar. Primerament s’ha d’estudiar el lloc 
més propici per la incursió i poder aïllar-la si escau. En el cas 
de grans extensions o de difícil control, es preveuen cultius 
de guaret estratègics (que també son d’interès) i protegir els 
altres, mentres es detecta la seva presència amb diferents 
mètodes. Els pastors elèctrics son eficients en primer terme 
però requereixen de molt manteniment.

Practicament totes les propietats privades es troben 
vallades amb uns mínims, amb l’objectiu de marcar la línea de 
la que depen el teu manteniment. Això no es indicatiu que 
estigui ben dissenyada o que se’n faci un seguiment. En el cas 
que el fons de parcel.la s’aboqui a una riera o canvi brusc de 
cota, ni es tanca ni es vigila. Un bon disseny, una adequada 
configuració, execució i manteniment, permet barrar el pas 
als senglars oportunistes.

Trobem contenidors de diferents tipus: dels que tenen rodes 
i un frè, dels  soterrats, dels tipus ‘iglú’ o dels que no roden. 
Tot i que no es aconsellable col·locar determinats models en 
el cas de la fracció orgànica i de plàstic, el problema és pel 
volum de brossa. La conseqüència escau en la necessitat de 
depositar la bossa i que es trobi plé. Normalment es deixa a 
prop i és un objectiu clar per les incursions urbanes, atretes 
en base per les olors.

Les franjes de bosc que en part eren pastures i camps, a la 
vora de les ciutats o de les grans vies (per abandonament o 
disminució de l’activitat) és transformen en bosc mediterrani 
‘jove’. Majoritàriament trobem màquies i  brolla que serveix 
d’amagatall perfecte pels senglars. D’aquesta forma no han 
de tornar al bosc i es poden reduir el recorregut entre la part 
urbana i els límits amb el bosc mentre a la ciutat continua 
havent aliment suficient.


