CAMPANYA PRESENTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE SITGES (JUNY – JULIOL 2020)
La campanya de presentació a la ciutadania del nou servei de recollida de residus i neteja viària
del municipi de Sitges que es va iniciar la setmana del 15 de Juny amb una bustiada a totes les
llars de Sitges en què es facilitava la informació més rellevant sobre les millores del nou servei i
els canvis que suposa. Aquesta campanya ha representat el tret de sortida del nou servei que
culminat amb el canvi de contenidors a la via pública.
Aquesta campanya també tenia els següents objectius:



Promoure la correcta separació i entrega de dues de les noves fraccions residuals que
es recullen amb el recent estrenat servei, l’oli de cuina usat i la poda
Fomentar la separació dels residus orgànics que és la fracció que més es genera, ja que
representa al voltant d’una tercera part de tots els residus que generem, i que menys es
separa.

Per avançar en aquests objectius, del 22 de juny al 31 de juliol s’han entregat, de forma gratuïta
a tots els residents que ho han demanat, cubells domèstics per la separació de la fracció
orgànica, embuts per al reciclatge d’oli de cuina usat i sacs per a la facilitar la recollida de poda
domèstica. Concretament, l’Ajuntament ha adquirit 8.000 cubells domèstics, 8.000 embuts per
la separació de l’oli de cuina.
L’entrega d’aquest material l’han realitzat dues educadores ambientals de dilluns a dissabte en
un total de 40 ubicacions repartides per tot el municipi amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania
la seva adquisició.

La campanya ha suposat l’entrega d’uns 3.500 kits bàsics de reciclatge (cubell d’orgànica i embut
d’oli) i uns 300 sacs per a la recollida de poda, per facilitar la separació i reciclatge d’aquestes
fraccions.
La resposta ciutadana a aquesta campanya per barris, tenint en compte la quantitat de material
entregat, es mostra a la taula següent:

BARRI
KIT BÀSIC BIG BAG PODA
Aiguadolç
93
6
Bòbila-La Madriguera-Baix Fondac
57
4
Cases del Sord-La Plana-Can Pei
114
3
Cases Noves
69
6
Garraf
94
4
La Plana Est
85
9
Les Botigues-Rat Penat
133
41
Llevantina
19
5
Molins
85
1
Montgavina
15
11
Nucli Antic-Centre
1179
52
Plans d'Aiguadolç
82
15
Poble Sec-Pins Vens
835
36
Quint Mar
51
34
Sant Crispí-Sínia Morera-Oasis
95
0
Sant Sebastià
62
4
Santa Bàrbara
25
0
Terramar-Parc de Mar
69
16
Vallpineda
15
5
Vinyet-La Granja
238
41
TOTAL

3415

293

L’índex penetració de la campanya, és a dir, el nombre de persones que han recollit el kit bàsic
de de reciclatge (cubell d’orgànica i embut d’oli de cuina) en funció del nombre d’habitatges
totals a Sitges, ha estat d’un 20% de mitja. Per barris, aquest índex de penetració es mostra al
gràfic:

El valor superior al 100% de Plans d’Aiguadolç es deu a que el punt d’entrega estava ubicat
davant d’una gran superfície amb afluència de persones d’altres barris.
Si no es té en compte aquest fet, els barris on la campanya ha tingut més èxit han estat: Garraf,
amb un 32% de penetració, el Nucli Antic – Centre amb un 30%, seguits de Poble Sec - Pins Vens
i els Molins, amb un 24% i 23 %, respectivament.

El nombre de kits bàsics de reciclatge entregats a cada un dels punts són els següents:

El nombre de sacs de poda entregats a cada un dels punts són els següents:

Si encara no disposeu d’aquest material us recordem que podeu adquirir-lo a la
minideixalleria mòbil (consulteu les ubicacions i horaris a pàgina web de l’ajuntament) i a la
deixalleria (a partir de mitjans de Setembre).

