
 

 

 

 

 

 

 

MOCIÓ PER A LA CONSCIENCIACIÓ DE LA GENERACIÓ 

DE RESIDUS I DE LA SEVA GESTIÓ RESPONSABLE 

  
 

Un dels reptes més importants i complexos que la nostra societat haurà d’encarar al llarg dels 

propers mesos és el canvi climàtic produït per les activitats humanes a nivell mundial. És per 

això que la societat civil, les empreses i les institucions tenen la responsabilitat d’encarar de 

manera responsable i ferma les conseqüències i els danys produïts al medi ambient, i que 

afectaran no sols la nostra generació, si no, també, les futures. 

 

En aquest sentit, aquest mateix Ajuntament ja ha refermat en diverses ocasions el seu 

compromís amb la lluita contra el canvi climàtic, i per tant, considerem que és necessari 

desplegar campanyes educatives i propostes concretes que permetin interpel·lar el conjunt de 

la societat granollerina per tal que en el seu conjunt, s’impliqui en aquesta lluita i participi, 

també amb els hàbits quotidians, per tal de minimitzar l’impacte de l’activitat humana en el 

medi ambient. 

 

Avui dia, si bé és cert que molta part de la contaminació que ens afecta més directament es 

genera amb la mobilitat diària de persones amb vehicles motoritzats basats en combustibles 

fòssils i l’activitat industrial del nostre entorn, una part d’aquesta contaminació que és molt 

menys visible és la produïda pels residus que generem en el nostre dia a dia: plàstics, residus 

orgànics i vidres, entre d’altres. En aquesta mateixa línia, el Parlament Europeu ha aprovat 

aquest mateix any la prohibició dels plàstics d’un sol ús a tota la Unió Europea a partir de l’any 

2021, i s’espera que es desenvolupin altres mesures dirigides a minimitzar la generació de 

residus. Alhora, és també important tenir en compte l’impacte que tenen els hàbits de consum 

actuals, i que han d’evolucionar cap a un consum més responsable. 

 

Els residus requereixen de l’aliança abans mencionada entre societat civil, empreses i 

institucions. I per tant, és necessari proposar mesures que permetin no sols la gestió «en última 

instància» d’aquests residus, sinó també minimitzar-ne la generació, i que la que sigui 

impossible d’evitar sigui destriada de manera selectiva ja als habitatges, amb l’objectiu de 

millorar les opcions de reciclatge i fer-lo més sostenible. 

 

Per documentar-nos sobre la feina que s’està fent, en aquest sentit, a les escoles, hem fet una 

feina de camp parlant amb els diferents centres. I hem arribat a la conclusió que els projectes 

que es duen a terme als centres per conscienciar i fomentar el reciclatge i la no generació de 

residus, depenen de la bona voluntat de cada centre, degut a que no hi ha cap projecte establert 

per part de les institucions que tenen la potestat per promoure-ho entre els centres. En aquest 

sentit, hem detectat que aproximadament el 29% dels centres, actualment, no tenen cap 

campanya de conscienciació, pels alumnes, més enllà de disposar de contenidors de recollida 

selectiva. També hem detectat que un aproximadament un 40% dels centres han pagat els 

contenidors, de recollida selectiva, amb recursos propis. 

 

 



 

 

 

 

En aquest sentit, i considerant la importància de generar hàbits de no generació i de gestió 

responsable dels residus, des del Grup Municipal de Junts per Granollers i des del Grup 

Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, considerem que les 

primeres etapes educatives son fonamentals per tal de promoure aquests hàbits a tots els 

ciutadans i ciutadanes del nostre municipi ja des de ben petits. 

 

Per això, el Grup Municipal de Junts per Granollers i el Grup Municipal de Granollers per la 

Independència – Primàries Catalunya, proposem elevar al Ple de l’Ajuntament els següents 

 

 

ACORDS 

 

1. Promoure, des de l’Ajuntament de Granollers, una campanya d’accions formatives per a totes 

les etapes educatives amb l’objectiu de formar els infants i joves en l’hàbit del reciclatge des de 

ben petits. 

 

2. Instal·lar, en col·laboració amb tots els centres educatius de Granollers, ja siguin públics i 

concertats i de tots els nivells educatius, contenidors de recollida selectiva («blau, groc, verd, 

orgànic i de piles» a les zones comunes d’aquests centres. 

 

3. Establir un sistema de recollida dels residus generats als centres educatius, de tal manera que 

la instal·lació d’aquests contenidors de recollida selectiva no suposi un increment de feina per 

als professionals dels centres. 

 

4. Avaluar, a un any vista des de de la implementació de la campanya d’accions formatives i de 

la instal·lació dels contenidors de recollida selectiva, la idoneïtat d’aquesta mesura. 


