
i com a barem orientatiu,
qui treu la matèria orgàni-
ca 1,5 per setmana de mit-
jana a l’any, el rebut de la
taxa de residus li surt a uns
50 euros. Qui no ho fa mai,
en canvi, li puja fins als
150.

Independentment de
les estratègies que apliqui
cada municipi, Tost sub-

ratlla la necessitat que, per
arribar als estàndards que
demana Europa, cal un in-
crement substancial i ge-
neralitzat dels índexs de
reciclatge de matèria orgà-
nica. I és que la brossa que
va al contenidor marró,
entre d’altres el menjar,
representa fins al 40% del
total de residus que es ge-

neren, per exemple, en
una llar. I si mirem, per
contra, les estadístiques,
s’observa que aquesta
fracció representa poc
més del 10% respecte del
total de les deixalles que es
tracten a Catalunya, amb
l’afegit que aquest percen-
tatge ha pujat més aviat
poc en els darrers anys.

En tot plegat, però, hi
ha un element sobrevin-
gut, com és efectivament
la crisi del coronavirus,
que no només ha alterat
estratègies i dinàmiques
de funcionament, sinó que
també impactarà sobre el
balanç del 2021. Per co-
mençar ja hi ha 90 munici-
pis del país que estaven a

punt d’implantar un siste-
ma porta a porta i que han
decidit posposar-ho ja que,
ara mateix, les prioritats
són unes altres. Però és
que, a més, tant el confina-
ment com la frenada de
l’activitat econòmica i la
baixada del turisme provo-
caran que es generin me-
nys residus, sobretot en

aquelles poblacions o
àrees amb més dependèn-
cia respecte del sector ter-
ciari. I una de les fraccions
on més es notarà aquesta
alteració és el vidre, en què
és crucial el reciclatge que
fan els negocis de la restau-
ració. I avui dia, aquests es-
tan com estan. Com tants
d’altres, de fet. ■

Besalú
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Evolució de la recollida selectiva 
de residus municipals

Sant Quirze Safaja 62792,87%

Breda 3,74092,15%

Matadepera 9.32692,14%

Verges 1.17192,12%

Vilablareix 2.89791,98%

Vilobí d’Onyar 3.29191,93%

Tavèrnoles 31691,72%

La Pobla de Claramunt 2.19391,12%

Santa Eulàlia de Ronçana 7.28890,99%

La Torre de Claramunt 3.71489,33%

1.26789,26%

Avinyó 2.27588,91%

Montoliu de Lleida 48988,54%

Sant Julià de Vilatorta 3,11487,42%

2.49287,40%

44,8

Per comarques

Alt Camp 43,37%

Alt Empordà 43,18%

Alt Penedès 45,44%

Alt Urgell 51,24%

Alta Ribagorça 47,55%

AMB 37,38%

Anoia 42,11%

Bages 50,83%

Baix Camp 42,27%

Baix Ebre 44,17%

Baix Empordà 45,35%

Baix Llobregat 46,52%

Baix Penedès 38,35%

Berguedà 68,82%

Cerdanya 26,01%

Conca de Barberà 52,74%

Garraf 41,00%

Garrigues 40,08%

Garrotxa 51,81%

Gironès 50,32%

Maresme 47,14%

Moianès 62,85%

Montsià 53,12%

Noguera 40,68%

Osona 65,43%

Pallars Jussà 41,81%

Pallars Sobirà 56,28%

Pla de l’Estany 43,54%

Pla d’Urgell 46,46%

Priorat 63,23%

Ribera d’Ebre 48,21%

Ripollès 48,6%

Segarra 57,98%

Segrià 41,9%

Selva 44,16%

Solsonès 46,4%

Tarragonès 36,42%

Terra Alta 50,62%

Urgell 43,22%

Val d’Aran 38,72%

Vallès Occidental 42,00%

Vallès Oriental 42,84%

Total Catalunya 41,89%

Any 2019

% de recollida selectiva Durant el 2019, a Catalunya
es van generar quatre mil to-
nes de deixalles, el que supo-
sa 526 quilos per habitant a
l’any. Això, però, és una mitja-
na susceptible de variar, i
molt, a partir de criteris per
exemple territorials. I és que
a la Val d’Aran la xifra és subs-
tancialment més alta (854
quilos) fins al punt que és la
comarca del país que pro-
dueix més residus, seguida
de l’Alt Empordà (815). A l’al-
tre extrem de la llista hi ha la
Terra Alta (300 quilos) o les
Garrigues (386,85. Des de la
Generalitat s’explica que si
es fa l’exercici d’encreuar
aquestes dades amb els
grans indicadors econòmics
de Catalunya –com pot ser el
PIB i la seva variació inter-
anual– s’aprecia que l’evolu-
ció en la producció de residus
està per sota dels índexs de
creixement de l’economia i,
per tant, s’està trencant
aquell dogma històric que
apuntava que en èpoques
d’aparent bonança es genera
més brossa. Pel que fa a l’im-
pacte mediambiental que su-
posen les 1,8 tones que es
van reciclar l’any passat,
equivalen al CO2 que pro-
dueixen 564.000 vehicles
durant un any recorrent una
distància de 10.000 quilò-
metres.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La Val d’Aran és
qui més residus
genera a l’any
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nys anunciant tardors ca-
lentes i sembla que aquest
2020 tampoc en serà una
excepció. I el desencade-

nant definitiu podria produir-se
aquesta mateixa setmana si, com
s’especula, hi ha sentència del Tri-
bunal Suprem (TS) que confirmi la
inhabilitació del president de la Ge-
neralitat, Quim Torra. La sentència
es podria haver retardat quan es
volia fer pública divendres “per
agreujar la situació de xoc entre el
govern espanyol i el Consell Gene-
ral del Poder Judicial” amb la deci-
sió que Felip VI no anés a l’entrega
de despatxos dels nous jutges, va
admetre ahir el portaveu d’Unides
Podem, Jaume Asens, en una en-
trevista a RAC 1. En qualsevol cas,
si arriba avui, tres dies abans de
l’aniversari de l’1-O, caldrà veure
quin és el grau de mobilització de la
població i si també hi ha resposta
institucional unitària dels partits
independentistes i no arriba “tard i
malament” com la de la sentència
al judici, segons va lamentar en una
piulada dissabte l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell. Al car-
rer ja hi ha accions de col·lectius
preparades en cas de la inhabilita-
ció, Òmnium té previst fer protes-
tes i l’Assemblea (ANC) acabarà
avui la consulta amb els associats
per decidir en quin format. Un inici
de setmana mogut, ja que al jutjat
penal número 25 de Barcelona
s’inicia la vista oral contra Tamara
Carrasco, en què la fiscalia demana
set mesos de presó per un delicte
d’incitació de desordres públics per
uns missatges de veu.

El president Torra va mostrar la

A

seva satisfacció en una entrevista a
Vilaweb per “haver-los emprenyat
tant” i el consideressin “com una
pedra a la sabata”. Interrogat sobre
la seva inhabilitació, va assegurar
que tot el que havia passat aquests
anys “mostra els límits de l’autono-
mia”: “Tenim un Parlament que no
pot aprovar les resolucions que
pren, tenim 2.850 represaliats i és
possible que ens trobem amb un
president inhabilitat per haver de-
fensat la llibertat d’expressió.” Per
això pensa que “no podem anar to-
pant contra les costures de l’auto-
nomia i quedar-nos dins aquests lí-
mits” i defensa “una ruptura demo-
cràtica” davant “la conclusió que
un dels obstacles per assolir la inde-
pendència és l’autonomia”.

I la via unilateral també va tor-
nar a escena en el discurs d’ERC. El

seu president, Oriol Junqueras, va
repassar l’actualitat política des de
Lledoners en una entrevista a Cata-
lunya Ràdio en què va assegurar
que “no es pot descartar mai la via
unilateral”, lamentant que hi ha
“molt d’interès” a fer creure que
ERC la descarta, mentre reiterava
el missatge dels republicans que cal
enfortir el moviment independen-
tista i preparar-se millor “abans de
tornar-ho a intentar”. Els socis de
govern sembla que aparquen els re-
trets, fan pinya per treure cap indi-
ci de gest d’acotament a l’anunci de
la tramitació d’indults. El president
del Parlament, Roger Torrent, tam-
bé es va mostrar convençut a TVE
que hi haurà una resposta consen-
suada a la inhabilitació “per res-
ponsabilitat política i institucio-
nal”, però no va donar cap pista so-

bre un possible calendari electoral,
com tampoc ho va fer el president
Torra, que és qui té la potestat de
convocar els comicis.

Unes eleccions que en una Festa
de la Rosa telemàtica va tornar a
reclamar el primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, perquè “no con-
vé tenir gaire temps un president i
un govern en funcions”. Iceta va as-
segurar que el PSC vol obrir una
nova etapa d’àmplies majories i am-
plis acords “que deixin enrere els
problemes que l’independentisme
no ha pogut resoldre, sinó que ha
agreujat”. En aquesta cursa electo-
ral que s’obre, el Partit Nacionalista
de Catalunya (PNC) hi anirà en so-
litari i la secretària general, Marta
Pascal, vol ser-ne la candidata, com
ella mateixa fa explicar a La Van-
guardia. ■

FETS · S’espera la sentència del Suprem per inhabilitar el president Quim Torra i mobilitzacions que s’encavalcaran amb les de la
commemoració de l’1-O ENTREVISTA · Torra diu a Vilaweb que “un dels obstacles per assolir la independència és l’autonomia”

Jordi Alemany
BARCELONA

Incògnites
Si arriba la sentència
de la inhabilitació,
quedarà pendent de
veure quina és la re-
acció del govern i de
les formacions inde-
pendentistes, si
aconsegueixen defi-
nir i pactar una res-
posta i estratègia
unitària i com s’arti-
cula, i quan serà la
convocatòria d’elec-
cions.

La setmana calenta

El president Quim Torra, acompanyat de membres del govern, del Parlament, partits i entitats, dirigint-se dimecres al TSJC ■ JUANMA RAMOS

Amb la polèmica encara
cuejant per l’absència de
Felip VI a l’acte judicial de
Barcelona, nou grups que
representen la majoria ab-
soluta del Congrés dels Di-
putats (187 diputats), i
entre els quals hi ha ERC i
JxCat, a més del PSOE,

Unides Podem, el PNV,
Més País, Compromís, No-
va Canàries i Terol Exis-
teix, van firmar un comu-
nicat conjunt en què exi-
geixen a la resta de grups
que “de manera immedia-
ta cessin en la seva actitud
de bloqueig” i col·laborin
en la renovació d’institu-
cions com el Consell Gene-
ral del Poder Judicial

(CGPJ), el Tribunal Cons-
titucional (TC), el Tribu-
nal de Comptes i el Defen-
sor del Poble. Asseguren
que van esgotar fa temps,
“de forma total o parcial, el
termini d’exercici esta-
blert” per la llei i que “l’in-
compliment de l’obligació
legal de procedir a la seva
renovació afecta greu-
ment la confiança de la

ciutadania en les institu-
cions públiques i deteriora
els estàndards democrà-
tics”. El mandat de cinc
anys del ple del Poder Ju-
dicial va caducar el desem-
bre del 2018 i el president
del CGPJ i del tribunal,
Carlos Lesmes, ha dema-
nat en diverses ocasions
que els partits facin la re-
novació de càrrecs. ■

ERC, JxCat i la majoria del Congrés
exigeixen que es renovi el CGPJ
Redacció
BARCELONA

El president del CGPJ i del Suprem, Carlos Lesmes, divendres
passat en l’acte de Barcelona ■ EFE/ ANDREU DALMAU
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