El nou model
de recollida
de residus
comarcal

AIGUAVIVA · BESCANÓ · BORDILS ·
CAMPLLONG · CANET D’ADRI ·
CASSÀ DE LA SELVA · CERVIÀ DE
TER · FLAÇÀ · FORNELLS DE LA
SELVA · JUIÀ · LLAGOSTERA ·
LLAMBILLES · QUART · SANT
ANDREU SALOU · SANT GREGORI ·
SANT JOAN DE MOLLET · SANT
JULIÀ DE RAMIS I MEDINYÀ · SANT
MARTÍ DE LLÉMENA · SANT MARTÍ
VELL · SARRIÀ DE TER · VILADASENS

ÍNDEX
3 — La recollida selectiva al Gironès
5 — El nou model de recollida comarcal
7 — La recollida porta a porta al Gironès
9 — Com traurem els residus
11 — Quan traurem els residus
13 — Trencant tòpics

L’ALTA
EFICIèNCIA ES
DIU, ARA MATEIX,
PORTA A PORTA
ISAAC PERAIRE SOLER
Director de l'Agència de Residus
de Catalunya

A Catalunya, la recollida selectiva dels
residus municipals ha avançat molt en els
darrers vint-i-cinc anys. Hem passat d’un
índex de recollida selectiva mitjà del 2,9%
l’any 1995 a gairebé un 46% l’any 2020.
Tot i aquest progrés, l'any passat no vam
ser capaços d’assolir el 50% de reciclatge
que exigeix la Unió Europea i, per tant,
encara hi ha molt camí per recórrer.
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En els últims deu anys hem vist que hi ha
un cert estancament al voltant del 40%,
que només hem trencat a l’alça a partir
del 2018. Una de les raons que
probablement expliquen per què no
hem avançat prou en els darrers anys és
que la major part dels sistemes de
recollida selectiva són poc eficients, ja
que no afavoreixen la individualització
del servei ni la corresponsabilitat de la
ciutadania.
Europa ha aprovat recentment uns
nous objectius de reciclatge (no de
recollida selectiva) que hauran de
complir els estats membres els
propers quinze anys: 55 % l’any 2025,
60% l’any 2030 i 65 % l’any 2035. I al
costat d’aquests objectius hi ha el de
reduir la quantitat màxim de residus
que es podran portar a l’abocador al
15 % també l’any 2035. Són objectius
molt ambiciosos i vinculants, i
l'incompliment comportarà sancions
molt importants.
A més a més, recentment la Unió
Europea ha fet recomanacions a
Espanya per tal d’orientar les polítiques
que permetin assolir els objectius
comunitaris, i, en concret, entre diverses
recomanacions, ha suggerit que s’opti
per sistemes de recollida selectiva
eficients com el porta a porta,
incloent-hi la taxa justa.
D’acord amb les dades oficials de l’any
2020 de l’Agència de Residus de
Catalunya, els municipis que han
implantat exclusivament la recollida
porta a porta tenen un índex mitjà de
recollida selectiva del 68%, amb una alta
qualitat dels residus separats. Per tant,
amb aquest valor mitjà ja estaríem
complint amb l’objectiu de reciclatge
exigit per a l’any 2035. En canvi, els
municipis amb altres models de
recollida tenen un valor mitjà de

recollida selectiva del 46%, que és una
xifra malauradament insuficient. Per
assolir l'objectiu hem de posar tota
l’atenció possible als residus orgànics,
que són la gran assignatura pendent:
incrementar-ne la seva recollida en
quantitat i qualitat permetrà millorar, i
molt, l’índex de recollida selectiva.
Des de l’any 2000, que és de quan
daten les primeres experiències de
porta a porta (amb Tiana, Tona i
Riudecanyes com els pioners), el
nombre de municipis que han adoptat
aquest model ha anat augmentant.
Actualment hi ha 240 municipis
amb models de recollida porta a
porta (implantats de forma total o
parcial), i més de 130 municipis
tenen previst implantar aquest
model els propers anys.

El plantejament del model de recollida
porta a porta, ras i curt, és combinar-lo
amb la individualització de la brossa, és a
dir, que la ciutadania pugui rebre a casa
seva un rebut on s’explica el que paga per
la recollida i el tractament de la seva
brossa, que necessàriament estarà
condicionat al seu comportament
ambiental. Aquesta xifra no pot estar
amagada en el rebut de l’aigua o de l’IBI;
si la ciutadania no és conscient del que li
costa la brossa, no canviarà els hàbits. Per
contra, si som transparents i expliquem
amb el detall necessari el cost de la gestió
dels residus, estarem fent pedagogia i
facilitarem que la ciutadania pugui
modificar els seus hàbits de gestió de la
brossa amb l’objectiu de contenir o reduir
el cost de la factura i, sens dubte, de
millorar la recollida selectiva dels seus
residus.

Cada vegada és més necessària la
transparència en la gestió dels residus i
que els usuaris del sistema es
beneficiïn d’una taxa justa, és a dir, que
els ciutadans que ho fan bé paguin
menys i els que no ho fan bé o no tan
bé paguin més; per això cal incentivar
mètodes intel·ligents que ajudin a
millorar la recollida selectiva dels
residus i permetin aplicar aquests
sistemes de taxa justa (mitjançant el
pagament per generació, la
bonificació per participació o
mbdues opcions).

Cal anar a una tarifa que estimuli el
reciclatge. Una persona que no recicli
pagarà una taxa municipal més
elevada que una altra que sí que
recicli. I a l’inrevés. Aquesta és la clau.
L’argument econòmic. El porta a porta té
un gran objectiu: prestar un servei de
qualitat, de proximitat i amb la
individualització necessària. És un model
que està present a molts països d’Europa i
a grans ciutats europees (Milà, Brussel·les,
Munic, Anvers, etc.). També comença a
estar present a grans ciutats de Catalunya
(Barcelona o Lleida).

Per aquest motiu, l’Agència de
Residus de Catalunya va llançar una
convocatòria per finançar, amb 10
milions d'euros, projectes de compra
pública d'innovació (CPI) amb
l'objectiu d'impulsar models eficients
d’identificació dels usuaris i amb taxes
justes. És el cas del projecte pilot del
Consell Comarcal del Gironès, un dels
7 de CPI, en aquest cas finançat
parcialment amb 384.824,08€.

Amb una bona política d’increment de
cànons en els sistemes finalistes
(abocador i incineradora), amb models
eficients com el porta a porta, amb una
taxa justa i transparent, i amb cada
vegada més municipis que adoptin
models de recollida selectiva porta a
porta, sí que podrem assolir els objectius
de gestió de residus que tenim plantejats
com a país que sempre s’ha significat en
favor del medi ambient i la sostenibilitat.
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LA
RECOLLIDA
SELECTIVA

AL GIRONÈS

La recollida selectiva consisteix a lliurar els
residus ben separats per poder-los reciclar.
Generalment, quan parlem de separar els
residus ens referim a la fracció orgànica, al
paper i el cartró, als envasos lleugers, al vidre i
a la resta, que és tot allò que no es pot reciclar.
La finalitat de la recollida selectiva és
fomentar el reciclatge i convertir els residus
en recursos, per evitar l’ús innecessari de
primeres matèries i contribuir a minimitzar
els efectes del canvi climàtic.
A més, si reciclem tot el que generem,
estalviem en costos d’abocador i generem
ingressos pel retorn dels residus valoritzables.
Al Gironès implantarem un nou model
de recollida que combinarà el porta a
porta amb la recollida en àrees
tancades i els contenidors amb
control d’accés.
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El nou model de
recollida té com a
objectiu
incrementar la
recollida selectiva
per complir el marc
legal, estabilitzar
els costos de la
gestió dels residus
i, a la llarga,
implementar
taxes més justes,
amb les quals qui
més recicli menys
pagui.

DELS
RESIDUS QUE
GENEREM
MÉS DEL

AL GIRONÈS,
NOMÉS
SEPAREM
AL VOLTANT DEL

L’OBJECTIU
QUE MARCA
EUROPA ÉS
ARRIBAR AL

ES PODEN
RECICLAR

DELS
RESIDUS

DE
RECICLATGE

Si reciclem tot el que
generem, estalviem en
costos d’abocador i
generem ingressos pel
retorn dels residus
valoritzables.

*Sense comptar els municipis

L’objectiu de reciclatge
que marca Europa —i que
recull el marc legal català—
per al 2030 és assolir el
60% de reciclatge dels
residus municipals. A la
comarca encara ens
queda molt camí per
recórrer.

80 % 40 %* 60 %
que fan la recollida porta a
porta, que tenen resultats per
sobre de la mitjana.

4—

El nou
model de
recollida
comarcal

La recollida selectiva de la comarca fa
anys que pateix un estancament. El
model actual de recollida amb
contenidors oberts al carrer no permet
millorar els índexs de recollida; per
aquest motiu s’ha dissenyat un nou
servei que ens permet afrontar els
nous reptes. El nou servei de recollida
comarcal inclou diferents models de
recollida per adaptar-se a les
característiques urbanístiques i d’usos
de cada territori.

Un model
que s’adapta
a les necessitats
de cada territori
Entre el darrer trimestre del 2021 i el
primer semestre del 2022,
implantarem el porta a porta a 14
municipis de la comarca i instal·larem
contenidors amb control d’accés a les
urbanitzacions de Llagostera.
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Llagostera, Celrà i Vilablareix fa
anys que tenen implantat el porta a
porta als seus nuclis amb un servei
de recollida municipal selectiva que
ha obtingut molt bons resultats.
Llagostera
Implantat el 2017
Recollida selectiva: 65%
Celrà
Implantat el 2003
Recollida selectiva: 76%
Vilablareix
Implantat el 2013
Recollida selectiva: 92%
* Font: ARC 2020

MODEL 1.
PORTA A PORTA + PORTA A
PORTA DE BAIXA FREQÜÈNCIA +
ÀREES TANCADES PER ALS
DISSEMINATS
BESCANÓ
SANT JULIÀ DE RAMIS I MEDINYÀ
MODEL 2.
PORTA A PORTA + ÀREES
TANCADES PER ALS DISSEMINATS
BORDILS
CERVIÀ DE TER
FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
JUIÀ
LLAMBILLES
QUART
SANT GREGORI
SANT JOAN DE MOLLET
SARRIÀ DE TER
MODEL 3.
PORTA A PORTA DE BAIXA
FREQÜÈNCIA + ÀREES TANCADES
PER ALS DISSEMINATS
AIGUAVIVA
Alguns disseminats tenen
CAMPLLONG →recollida
porta a porta
MODEL 4.
CONTENIDORS AMB
CONTROL D’ACCÉS
LLAGOSTERA

A les urbanitzacions de Llagostera es
tancaran els contenidors d’orgànica,
d’envasos lleugers i de resta i caldrà un
clauer per obrir-los.

MODEL 5.
CONTENIDORS OBERTS
CANET D’ADRI
CASSÀ DE LA SELVA → Model en propera revisió
SANT ANDREU SALOU
SANT MARTÍ DE LLÉMENA
SANT MARTÍ VELL
VILADASENS
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LA RECOLLIDA
PORTA A PORTA
al gironès
QUÈ ÉS EL PORTA A PORTA?

La recollida porta a porta
consisteix a lliurar els residus
ben separats davant del portal
seguint un calendari
preestablert per a cada fracció.
Al Gironès, el model predominant que
s’implantarà és la recollida porta a porta
de 5 fraccions de residus: orgànica,
envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta.

EL 2022 FARAN EL PORTA A PORTA AL GIRONÈS...

MÉS DE
30.OOO
persones
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MÉS DE
12.000
HABITATGES

MÉS DE
1.100
ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

El porta a porta és un sistema individualitzat de
recollida que fomenta la reducció i la separació
correcta dels residus. Amb aquest model
s’aconsegueixen resultats de selectiva d’entre el 70 i
el 90% al cap de pocs dies. Arreu del món i també a
Catalunya, tenim experiències que així ho demostren.

Moltes grans ciutats del món han implantat
sistemes porta a porta amb grans resultats. En
són alguns exemples San Francisco, amb un
índex del 70% de recollida selectiva gràcies a
un porta a porta complementat amb
estratègies de residu zero; Adelaida, amb
1,3 milions d’habitants i un model de 3 fraccions
que li ha permès arribar al 60% de selectiva, o
Ljubljana, que ha passat del 28% a superar el
60% implantant un porta a porta de resta.

EL PORTA A
PORTA A
CATALUNYA
A Catalunya, els 13 municipis que estan
al capdavant del rànquing de recollida
selectiva tenen implantat el porta a
porta, amb resultats espectaculars.
També destaquen en resultats grans
ciutats com Lleida, Barcelona o Berga,
que, des de la implantació de la recollida
porta a porta —parcial o total— han
assolit índexs de més del 70%.

TALLINN

MILÀ

ITÀLIA

EL PORTA A
PORTA AL MÓN

COREA
DELSUD

SEÜL

ESTÒNIA

FUNCIONA, EL
PORTA A PORTA?

Seül, Tallinn i Milà, tres exemples de grans ciutats que
tenen implantats models adaptats a les seves
especificitats. Milà i Tallinn tenen recollides amb
contenidors comunitaris i Seül combina el porta a porta,
els contenidors tancats i les bosses de prepagament.

(MOIANÈS)

(ANOIA)

Sant Quirze Safaja
(BAIX EMPORDÀ)
Corçà

La Torre i la Pobla de Claramunt
Santa Eulàlia de Ronçana
(GIRONÈS)
Vilablareix

(VALLÈS ORIENTAL)

(BAIX EMPORDÀ)

(VALLÈS ORIENTAL)

Verges

Sant Esteve de Palautordera

(OSONA)

Sant Julià de Vilatorta
(BAGES)
Avinyó
(BAIX LLOBREGAT)
Collbató
(ALT CAMP)
La Riba
(MARESME)
Argentona

93%
92%
91%
89%
88%
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COM TRAUREM
ELS RESIDUS?
Cada llar tindrà els seus
cubells, que haurà de
treure al portal amb la
fracció corresponent el
dia que pertoqui segons
el calendari establert
HABITATGES DISSEMINATS
Als habitatges disseminats no se’ls
farà recollida porta a porta (excepte
alguns disseminats de Campllong),
tindran assignada una àrea tancada
amb control d’accés on hi hauran
tots els contenidors.
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L’ORGÀNICA

Dins el kit també hi trobareu
un cubell airejat per a la
cuina i un paquet de bosses
compostables. El cubell
marró per treure l’orgànica al
carrer es pot omplir amb una
o més bosses.

L’orgànica s’ha de
treure sempre dins
el cubell marró i
amb una bossa
compostable.

Les restes de jardineria no
llenyosa es recolliran
juntament amb l’orgànica,
sempre que el volum no
superi els 80L.

LA RESTA

Traieu la bossa quan la
tingueu plena. Fer poca resta
és molt bon senyal, i si està
ben separada no fa cap olor.

La resta cal
treure-la sempre
dins el cubell gris.

En cas de necessitat, els
bolquers es poden treure
cada dia de servei en una
bossa a part identificada
amb l’adhesiu corresponent.

ELS ENVASOS
LLEUGERS,
EL PAPER
I EL CARTRÓ
I EL VIDRE

Els envasos, lleugers ben
aixafats dins una bossa de
plàstic; el paper i el cartró, a
granel o amb una bossa de
paper (mai en bossa de
plàstic), i el vidre, a granel
sense taps ni xapes.

En general,
les fraccions
anomenades seques
s’han de treure el
dia que toca segons
el calendari del
porta a porta dins
el cubell verd.

A Aiguaviva, a
Campllong i a les
urbanitzacions de
Bescanó i Sant Julià
de Ramis i Medinyà,
es lliuraran tres
bujols per treure
aquests residus.

Tots els cubells i bujols porten un xip que es llegeix cada vegada que es recullen. D’aquesta
manera es pot fer un seguiment de la participació i, a la llarga, es podrà implantar una taxa que
bonifiqui aquells que separen correctament els seus residus. Tothom pot consultar la seva
participació a través de l’app “El Gironès recicla”. Més informació a www.elgironesrecicla.cat
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QUAN
TRAUREM
ELS RESIDUS?

Hi ha diferents
calendaris de
recollida
adaptats a
cada municipi
CAL TREURE ELS
RESIDUS DE
20 A 22 H

Cervià de Ter | Fornells
de la Selva | Sarrià de
Ter | St. Julià de Ramis
i Medinyà

Bescanó | Bordils
Flaçà | Juià | Llambilles
Quart | St. Gregori
St. Joan de Mollet

Aiguaviva | Campllong |
Urbanitzacions de
Bescanó i Sant Julià
de Ramis i Medinyà

Dilluns

Dimarts

Dimarts

ORGÀNICA
PAPER I CARTRÓ
Dimecres

Dijous

ORGÀNICA
ENVASOS LLEUGERS
Divendres

cada quinze dies

VIDRE
RESTA
Dissabte

ORGÀNICA
ENVASOS LLEUGERS
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ORGÀNICA
PAPER I CARTRÓ
ORGÀNICA
ENVASOS LLEUGERS
Divendres cada quinze dies

VIDRE
RESTA
Diumenge

ORGÀNICA
ENVASOS LLEUGERS

ORGÀNICA
ENVASOS LLEUGERS
Divendres

ORGÀNICA
PAPER I CARTRÓ
RESTA 1alcopmes
VIDRE 1alcopmes

us lliurarem
el vostre
calendari quan
us repartim el
kit

cada
quinze
dies

1234567891832912182912236

I els
comerços?
* Excepte

Aiguaviva i
Campllong que tenen una
recollida més d’orgànica
cada diumenge i una de
resta cada dos dijous.

Els comerços tindreu el mateix
calendari de recollida que la
ciutadania*; no obstant, si ho
necessiteu, podreu contractar
recollides extres de totes les
fraccions segons un preu públic.
COM ES CONTRACTEN?
Els usuaris comercials que
vulgueu sol·licitar serveis de
reforç de la recollida comercial,
haureu de realitzar una
sol·licitud a través de l’app “El
Gironès recicla” o del web
www.elgironesrecicla.cat
QUIN PREU TENEN?
El cost es calcula per fracció i
setmana i cal contractar un mínim d’un
semestre, és a dir, 26 setmanes.

Fracció

**Preu per recollida
setmanal (sense IVA)

ORGÀNICA,ENVASOS LLEUGERS,
VIDRE,PAPER I CARTRÓ

11,82 €

(qualsevol volum)

RESTA

PREU PER VOLUM DE
BUJOL O CONTENIDOR

120 L
240 L
360 L
1.100 L

—
—
—
—

12,73 €
14,55 €
16,36 €
27,27 €

**Consulteu els diferents preus a elgironesrecicla.cat o a l’app
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L’APP

DEL PORTA A PORTA
Una app on podràs consultar
tota la informació del porta a
porta i les dades de la teva
participació a temps real

COM
ACCEDIR-HI

1 Entra a:
www.girones.wcity.app

Podràs accedir-hi un
cop hagis recollit el kit
del porta a porta, que
és quan rebràs el teu
codi d’accés.

2 A la pantalla inicial,
prem NOU USUARI
3 Completa les dades de
registre i valida el teu
compte a través del correu
electrònic que rebràs en el
mateix moment
4 Entra el codi d’accés que
hauràs rebut en el
moment de recollir el kit

Accés al perfil
d’habitatge o
comerç
— Accés a les dades
dels habitatges o
establiments vinculats
al perﬁl
— Vinculació de nous
habitatges o comerços
— Personalització del nom
i l’avatar de l’habitatge
o establiment
— Edició de les dades
de perﬁl
— Tancament de sessió

Avisos
importants
del dia a dia

Accés
directe al menú
principal
— Tota la informació sobre
el model de recollida de
residus del municipi
— Calendari del porta a
porta
— Accés a les dades de
participació del teu
habitatge/comerç al
porta a porta
— Informació sobre les
deixalleries
— Contacte amb l’oﬁcina
d’atenció del porta a
porta
— Sol·licitud de recollida de
voluminosos
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a
a
v
è
Qu l c?
ca da l

ORGÀNICA
Restes de fruita i verdura,
restes de carn i peix, restes de
menjar cuinat, closques d’ou,
de marisc i de fruita seca,
marro de cafè i restes
d’infusions, tovallons de
paper i paper de cuina bruts
de menjar, taps de suro,
llumins, escuradents,
serradures i petites restes de
jardineria.

PAPER I CARTRÓ
Papers i fulls, capses de cartró,
diaris i revistes, sobres i cartes,
oueres de cartró i altres
envasos de cartró.

—15

Recorda:

ENVASOS
LLEUGERS
Aerosols, ampolles de plàstic,
bosses de plàstic, brics, llaunes,
paper d’alumini, paper de plàstic
transparent, envasos de iogurt,
precintes d’ampolles, safates de
porexpan, taps de plàstic, taps
metàl·lics.

VIDRE
Ampolles i pots de vidre

RESTA
Només allò que no
es pot reciclar.
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TRENC

TRENCANT TRENC

TÒPICS
TÒPIC 1.

TÒPIC 4.

És un sistema molt complicat

El poble s’omplirà de rates

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.
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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

CANT

NCANT TRENCANT

TÒPICS
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”.
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