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Reflexions del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
sobre la campanya «Envàs, on vas?»
La campanya «Envàs, on vas?», que ha posat en marxa la Generalitat en les últimes setmanes amb
l’objectiu de millorar la qualitat dels residus separats que van al contenidor groc i al verd, ha generat una
forta polèmica als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. L’origen d’aquesta polèmica han estat els
dubtes sobre la veracitat de la informació que s’hi donava i, sobretot, els suposats interessos econòmics
que s’amagaven darrere la campanya. Si bé és cert que gràcies a la popularitat de la campanya la
ciutadania s’ha conscienciat de com n’és, de complex, el model actual de recollida i que, entre altres
coses, cal millorar-ne l’eficiència, tot plegat ha provocat un sentiment de confusió arran de l’aparició de
diverses opinions contraposades.
Des del COAMB, ens mostrem d’acord amb l’objectiu central de la campanya ―reduir el volum
d’impropis en les fraccions d’envasos, atès que, d’aquesta manera, la gestió d’aquests residus esdevindrà
més eficient econòmicament tant per als fabricants d’envasos com per als pressupostos municipals― però
pensem que cal afinar els continguts de la campanya i reflexionar sobre les estratègies actuals de
comunicació i el seu impacte en la ciutadania per evitar un possible efecte rebot o de desobediència o
fatiga ecològica, especialment en un context com l’actual, en què se sol·liciten esforços a la ciutadania en
diversos àmbits. Des del Col·legi considerem que és necessari debatre l’actual model de gestió
d’envasos i les oportunitats que presenta per millorar-ne l’eficiència, i apostar per instruments tècnics i
fiscals efectius i introduir-ne de nous de manera que, acompanyats d’una bona comunicació, serveixin per
motivar la participació de la ciutadania en la recollida de residus, Considerem, també, que no es pot
perdre de vista el concepte de prevenció en qualsevol de les campanyes i actuacions en matèria de
residus; cal, doncs, respectar la jerarquia de gestió de residus que estableix la Directiva Marc de Residus.
És per tot això que el COAMB organitzarà una taula rodona en la qual el punt de partida seran les
postures dels diferents grups d’interès que ja s’han posat de manifest arran de la campanya «Envàs, on
vas?». Com a resultat d’aquesta taula rodona, s’elaborarà i es publicarà un monogràfic en el qual se’n
recolliran les conclusions i s’hi aprofundirà. Des del Col·legi entenem el debat actual com una
oportunitat per a reflexionar sobre el sistema actual de gestió de residus de cara a abordar els
pròxims convenis dels sistemes integrats de gestió amb les administracions públiques, el nou Programade
Gestió de Residus Municipals de Catalunya o les revisions de la normativa actual en matèria de residus.
Per una altra banda, el COAMB es posa a disposició de les administracions públiques competents per
col·laborar activament en el seguiment exhaustiu de la campanya, a curt i a mitjà termini, i per a
proposar noves estratègies de comunicació i visualització dels resultats de la gestió i de l’esforç per a dur
a terme la recollida selectiva.
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