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Comença un nou sistema de recollida de mobles

Ja no cal trucar:
Els mobles es recolliran un dia a la setmana
A partir d’ara, cada barri tindrà un dia setmanal assignat per tal de llençar
els mobles al carrer. El nou sistema substitueix el que funcionava des de
l’any 2000, quan aquest servei es va passar a fer prèvia trucada telefònica.
Gerard Maristany

Fent honor a allò del “No et demanem res que no sàpigues
fer”, l’Ajuntament ha simplificat una mica més el sistema de
recollida de mobles al carrer. Ja no cal trucar al 010 ni al telèfon que el passat mes de febrer es va crear per fomentar el
civisme (900 226 226). Ara, cada barri tindrà un dia de la
setmana assignat per llençar els mobles. L’Ajuntament ha repartit el territori de la ciutat en diferents zones per tal de simplificar la feina de recollida [veure mapa]. A més, ha enviat a
tots els veïns un imant de nevera on apareix imprès el dia
que toca al seu barri.
Els mobles caldrà deixar-los al carrer entre les 20 i les 22
h. Preferentment s’hauran de dipositar davant la porteria de
casa, ja que si es deixen al costat dels contenidors de brossa
es pot dificultar la resta de feines de recollida. El regidor de
Serveis Urbans i Manteniment, Francesc Narváez, va destacar l’agilitat que es guanya amb el nou servei. “És un esforç
operatiu per part de l’Ajuntament però a canvi demanem només una cosa molt senzilla –va dir–. Si els ciutadans hi col·laboren, la ciutat en sortirà beneficiada”. Amb la nova mesura
anunciada, s’espera que “millorarà l’aspecte dels carrers, ja
que si un dia tothom baixa els mobles, la resta de la setmana
tot queda net”.
ESQUARTERANT SOFÀS
A més de millorar el look dels carrers, la mesura té uns efectes ambientals que Narváez també va voler recordar. “El que
es recull es porta a la planta de tractament de voluminosos
per tal d’aprofitar-ne el ferro i la fusta”. Tot el material es ven
posteriorment a fabricants, i en el cas de la fusta, per exem8

ple, serveix per fabricar plaques d’estella aglomerada i materials de combustió. L’Ajuntament té calculat que la fusta recollida correspon al volum de 7.000 arbres. Per fer-nos-en una
idea, aquesta és la mateixa xifra dels que hi ha plantats al
districte de Ciutat Vella o al de Gràcia.
Els ingressos generats pel reciclatge de matèries primes
col·laboren a finançar aquest servei, però segons les fonts
consultades, no es pot parlar de beneficis en cap cas. Barcelona es gasta cada any 7 milions d’euros per recollir les seves
andròmines. Si el nou servei té èxit, ja s’ha calculat un 10 %
d’increment en aquest pressupost.
Segons els recomptes municipals, els sofàs, mobles i andròmines que va llençar la ciutat entre els mesos de gener i agost
pesaven 14.069.681 quilos. Això vol dir que en aquest període
de temps, Barcelona va llençar un 9’8 % de quilos d’andròmines més que l’any passat. Aproximadament un 20 % d’aquests tonatges corresponen a gent que no feia servir el telèfon per avisar.
Segons responsables municipals, aquest mobles llençats
clandestinament eren petits, però estaven molt dispersos per
tota la ciutat. “Aquesta és una de les raons per les quals s’implanta el nou sistema”, ja que es preveu que es reduirà el
nombre de serveis de repàs que s’havien de fer per recollir
mobles abandonats sense previ avís.
COSES QUE NO CANVIEN
L’Ajuntament seguirà oferint el servei de recollida a domicili
de pagament per a tothom que no pugui esperar al dia assignat al seu carrer. Caldrà trucar al telèfon del civisme (l’esmentat 900 226 226) per tal de fixar el dia de recollida. El
mateix servei es farà gratuïtament a les persones grans i a les
que pateixin alguna discapacitat.
Una altra cosa que continuarà igual és el servei especial
que es fa a Vallvidrera i Les Planes. En aquestes zones d’urbanisme peculiar se seguiran recollint mobles i trastos a través dels contenidors especials que se situaran a les mateixes
ubicacions entre els dies 1 a 5 i 15 a 20 de casa mes.

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

MOBLES D’OCASIÓ
El nou sistema de recollida de mobles s’assembla al
que va funcionar a la ciutat de l’any 91 al 2000. La diferència és que abans la recollida es feia una vegada
al mes i era difícil recordar la data exacta.
Ara serà més senzill (una vegada a la setmana de 20
a 22 h).
Per altra banda, coneixedors de que hi ha gent que
acostuma a recollir mobles del carrer amb l’objectiu
de restaurar-los i aprofitar-los, els responsables municipals fan una petició: “que la gent remeni si ho creu
convenient, però que no ho deixin tot escampat”.
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