Debats ambientals
3. Els residus: un maldecap o una oportunitat?
ABANS DE COMENÇAR, T’HAS D’INFORMAR:
-

Què és la recollida selectiva? Quins tipus de residus es poden recollir per separat al teu poble o
ciutat? I a la teva escola o institut?

-

Què fan amb el rebuig (residus sense seleccionar) del teu poble o ciutat?

-

Com funciona una incineradora de residus? Quins avantatges i inconvenients té?

-

Què és un abocador de residus controlat? Quins avantatges i inconvenients té?

-

Què signifiquen les 3 R, reduir, reutilitzar i reciclar? Hi podem incloure alguna altra “R”?

GRUPS INTERESSATS
-

Membres de l’Ajuntament / Consell, encarregats de la gestió dels residus generats en el seu
municipi o illa. Han de controlar l’estat dels equipaments destinats a recollir els residus
(contenidors, punts verds...). Normalment encarreguen a una empresa el transport dels residus i
el seu tractament. També són els que estableixen i cobren als ciutadans els imposts sobre
residus, que són proporcionals als costos de la gestió. Mitjançant les decisions que prenguin,
fomentaran més un tipus de gestió de residus o un altre. La seva missió és que els residus es
recullin i es tractin de forma segura i eficient.

-

Empresaris dels residus. N’hi ha de molts de tipus. Per una banda, els que recullen i
transporten els residus. Per l’altra, les grans empreses que gestionen les incineradores i els
abocadors controlats, on arriben els residus no seleccionats o que no es poden reciclar. I per
l’altra, els que tracten residus específics (envasos, vidre, piles, residus de construcció, matèria
orgànica, etc.), que han estat prèviament seleccionats per tipus.

-

Ciutadans grans generadors de residus. Són persones que en la seva vida diària, a casa o a la
feina, generen una gran quantitat de residus. Són grans productors de residus els hospitals, els
hotels, els restaurants... també es generen molts residus a les festes que s’usen productes d’usar
i tirar. També s’inclouen els consumidors que compren en grans quantitats i amb molts
d’envasos. De vegades no ho poden evitar, però sovint generen gran quantitat de residus pels
mals hàbits de consum. La seva preocupació envers els residus és treure-se’ls del damunt i que
els impostos siguin baixos.

-

Ciutadans “RRR”. Són persones que a casa, a la feina o quan fan la compra, intenten reduir,
reutilitzar i reciclar la major quantitat possible de residus. Eviten els productes d’usar i tirar, els
envasos innecessaris, etc. Els interessa que es faciliti la selecció dels residus, i que aquests siguin
tractats convenientment perquè es puguin aprofitar al màxim els materials i l’energia. Estan en
contra de l’ampliació d’incineradores i abocadors.

GUIA DEL MODERADOR:
-

Temps enrere, gairebé no es generaven residus, i les autoritats no feien cap tipus de recollida o
gestió del fems. Com era possible? Què passaria si avui cadascú s’hagués d’encarregar dels
residus que genera?

-

La teoria la tenim clara: reduir, reutilitzar, reciclar... Llavors, per què se segueix generant tanta
quantitat de residus? Ens hi esforçam tots suficientment (consumidors, comerços, autoritats...)?

-

Tenim, per exemple, un diari vell: no és el mateix tirar-lo al contenidor de reciclatge (blau), que
al contenidor de rebuig. Què passa amb el diari en cada cas? Qui se’n beneficia en cada cas?

-

Quina relació tenen els residus amb la contaminació de l’aire, de l’aigua o del sòl?

-

Segons la normativa de la Unió Europa, “qui contamina, paga”. Què haurien de fer les autoritats
per aplicar-ho, en el cas dels residus? Qui hauria de pagar els imposts més alts: el fabricant del
producte, el consumidor que no recicla, el consumidor que recicla...?

-

Heu sentit alguna notícia relacionada amb la compravenda de residus a nivell internacional?
(Per exemple: exportació de residus informàtics a països del tercer món, importació de residus
per rendibilitzar una instal·lació...) Què en pensau?

PER ACABAR:
-

En grup, explicau els arguments dels altres grups que més vos han convençut.

-

Individualment, i segons el que s’ha debatut, explica el teu punt de vista: deixam els residus en
bones mans? Quin és el destí més sostenible que podem donar als residus?

