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Benvolguts veïns i veïnes,

Aquesta tardor arriba la recollida de residus porta a porta als Hostalets de 
Pierola. És un canvi de model que ens permetrà augmentar la recollida 
selectiva fins a valors propers al 75%, objectiu que ens marca la Unió Europea 
en relació als residus municipals. Així doncs, no es tracta d’un caprici polític, 
sinó de donar resposta a una necessitat ambiental global. 

Atenent el context actual d’emergència climàtica, el sistema porta a porta és el 
que ofereix un millor balanç ambiental. Amb l’increment de la recollida 
selectiva augmenta el reciclatge i la recuperació de materials i, per tant, 
disminueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes per una 
gestió incorrecte dels residus, com la que teníem fins ara. 

Les dades de recollida dels Hostalets de Pierola demostren que el model amb 
contenidors estanca les dades de reciclatge al 38% i ens situa a la cua  de 
Catalunya, ocupant la posició 730 de 947 municipis. Cada hostaletenc genera 
2 kg de residus al dia, superior a la mitjana de Catalunya (1,42 kg al dia) i, fins 
ara, més de la meitat acaben enterrats a l’abocador. Tenint el dipòsit controlat 
més gran de Catalunya, la nostra gestió dels residus hauria de ser exemplar. 
Més d’una quarta part dels municipis catalans ja han fet el canvi i no podem 
permetre quedar-nos-en al marge. 

Sabem que caldrà un temps d’adaptació al nou sistema, per la qual cosa us 
demanem paciència, comprensió i, sobretot, us volem donar les gràcies per 
avançat.

Gerard Parcerisas Valls
Alcalde i regidor de Medi Ambient
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HORARIS I CALENDARI:

Divendres 30 de setembre 
19.00 Xerrada i repartiment a l’àrea tancada de Can Rovira 
de l’Estela (Can Rovira de l’Estela i Boscos de Can Martí).

Dissabte 1 d'octubre 
9.00 Xerrada i repartiment a la plaça Era de les Moreres de 
Can Marcet (Can Gras, Can Marcet i Can Fontimarch).
17.00 Xerrada i repartiment a l’àrea tancada de Can 
Térmens.

Dissabte 8 d'octubre 
10.00 Xerrada i repartiment al Casal Montserrat de Can 
Fosalba.

Dissabte 15 d'octubre 
10.00 Xerrada i repartiment al local social de Serra Alta.

Dissabte 22 d'octubre 
18.00 Xerrada i repartiment a l’auditori Cal Figueres (nucli 
dels Hostalets de Pierola).

Per explicar-vos com funcionarà i resoldre tots els vostres dubtes, us 
convidem a assistir a les reunions informatives on us lliurarem el kit de 
material necessari per facilitar la separació dels vostres residus. Tot i que les 
convocatòries són obertes a tothom, és preferible que assistiu a les sessions 
informatives de la zona on viviu i porteu aquesta carta amb el codi 
personalitzat.

En cas de dubte sobre aquesta convocatòria podeu 
utilitzar el telèfon d’informació del porta a porta 616 162 
883 en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.


