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dossier

Experiències i propostes
Text > manel Poch, coordinador del dossier i 
professor d’enginyeria ambiental

Els humans, degut a la nostra activitat, trans-
formem un conjunt de matèries en d’altres. 
Això ja comença amb el nostre propi cos, que 
creix gràcies als aliments que incorporem, 

però al mateix temps genera altres productes que ac-
tualment anomenem residus i que intentem allunyar 
de casa nostra. Aquesta generació de residus es fa 
extensiva a totes les nostres activitats. És clar, doncs, 
que el món dels residus és important, i al mateix temps 
té un espectre molt ampli. Quan la Revista de GiRona 
es va plantejar un dossier sobre residus, la primera 
pregunta va ser: de quins dels molts que generem en 
volem saber més?  La resposta va ser ràpida: volem 
parlar dels residus municipals, dels que acaben dins 
la bossa d’escombraries, d’aquells sobre els quals te-
nim directament més responsabilitat, dels que estan 
experimentant un canvi important en la seva gestió.  
 Qui ha de parlar d’aquest tema és la gent que el viu i 
el treballa directament. Cal saber l’opinió de qui parti-
cipa en la gestió dels residus, especialment en l’àmbit 
local. Per això, en aquest dossier, no trobareu articles 
de professors universitaris que ens parlin de grans 
polítiques, sinó sobretot de responsables locals de 

les comarques de Girona que viuen el problema quo-
tidianament i ens poden parlar de com es gestiona en 
aquests moments, però també de gent que té experi-
ència i ens pot ajudar a entendre com hem arribat a la 
situació actual i, sobretot, com s’encara el futur.
 En el dossier hi ha dades del que es genera, del que 
es recicla, del que es processa. És important conèi-
xer la magnitud de la tragèdia. Però conèixer els 
milers de tones que es generen o el percentatge de 
recollida en diferents llocs no ens ha de fer perdre la 
perspectiva. L’assumpte té components polítics, re-
lacionats amb el model de societat que volem. I aquí 
les opinions poden ser diverses. Els autors dels ar-
ticles s’han expressat lliurement, amb opinions amb 
les quals podem no estar d’acord, però que procedei-
xen de l’experiència del dia a dia, de conèixer què ha 
funcionat i què no. No hi ha solucions màgiques, ni 
universals. Les solucions que poden ser vàlides en 
un lloc, potser no funcionen en un altre. En un únic 
dossier no es poden incloure totes les opcions. Expli-
quem les més representatives i demanem disculpes 
per no haver-ne pogut incorporar d’altres, degut a 
les limitacions d’espai. 

La gestió
dels residus
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