TRENCANT TOPICS
TÒPIC 1.
És un sistema molt complicat
El porta a porta no és complicat, per participar-hi correctament només hem de
separar bé els residus i treure’ls el dia que toqui seguint un calendari establert. Si fins
ara ja els separàvem, només hem d’agafar l’hàbit de seguir el calendari. D’altra banda,
és un sistema molt còmode, perquè ho deixem a la porta de casa i no ens hem de
desplaçar fins als
contenidors.

TÒPIC 2.
L’orgànica fa pudor
Si dipositem l’orgànica dins el cubell airejat i amb bosses compostables, transpira i
evitem que es descompongui i tregui sucs (lixiviats), que són els que produeixen les
males
olors.

TÒPIC .3
La resta no ens cabrà a casa si no la recullen cada setmana
Si separem correctament els residus, ens adonarem que són molts pocs els que no es
poden reciclar. Recordeu que a la resta només hi va la pols d’escombrar, el tèxtil
sanitari, algun plat o tassa que s'hagi trencat i poca cosa més.

TÒPIC 4.
El poble s’omplirà de rates
Tots els residus es treuen dins de cubells amb sistema de bloqueig de tapa; encara
que es bolquin no es poden obrir i, per tant, no hi ha risc que cap animal pugui
remenar-los i escampar-los.

TÒPIC 5.
Ara començaran a posar sancions a tort i a dret
Justament l’objectiu és el contrari. No es posarà cap sanció a ningú que participi en el
porta a porta; el que es planteja, en canvi, és bonificar a aquells que ho fan bé.

TÒPIC 6.
Aquest servei serà molt més car i ens apujaran molt la taxa
Un dels motius per implantar aquest sistema és reduir el cost d’entrada de residus a
l’abocador. Cada any augmenta el cost per tona de resta i, si no millorem els resultats,
els propers anys la taxa s’incrementarà molt.

TÒPIC 7.
A sobre que paguem impostos, ens fan fer la feina a nosaltres
Els impostos els paguem perquè ens recullin els residus, però és obligació de cadascun
de nosaltres lliurar-los ben separats. Si ho pensem bé, no paguem ni 50 cèntims al dia
pel servei de recollida.

TÒPIC 8.
Amb la tecnologia que tenim ara, per què no ho separen les màquines?
Quan l’orgànica es barreja amb altres residus es genera una pasta que cap tecnologia
pot separar.

TÒPIC 9.
No tenim espai a casa
No disposar d’espai no és un problema pròpiament del porta a porta. Separar els
residus que generem és responsabilitat de cadascú independentment del sistema de
recollida implantat.

TÒPIC 10.
Nosaltres ho separem i algú en fa negoci
El que pretén el porta a porta és que tot allò que es recicla, que és objecte de retorns
econòmics o d’ingressos per la venda de materials, reverteixi sobre la ciutadania a
través d’una bonificació en la taxa. En tot cas, el negoci es troba en el model actual i
no en el porta a porta.

TÒPIC 11.
Jo ho faré bé, però els altres…
Aquest és un dels comentaris que més se senten durant les implantacions del porta a
porta, i l’experiència ens diu que la gran majoria hi participa correctament. Fem
confiança als nostres veïns i veïnes!

TÒPIC 12.
Em desapareixeran els cubells del carrer
Tothom té el seu material i no li cal agafar el dels altres; no obstant, si es trenca o
desapareix algun cubell, se’n pot demanar un de nou a l’Oficina del Porta a Porta.

TÒPIC 13.
Això dels xips és un atac a la meva intimitat
Els xips que porten els cubells no recullen cap dada, són elements passius amb un
codi. Es registren cada vegada que els camions buiden els cubells i, a la plataforma de
gestió, es vinculen als habitatges corresponents per tenir comptabilitzada la
participació de cada habitatge. Les dades són totalment transparents i tothom pot
consultar les seves a l’app “El Gironès Recicla”.

