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BROSSA I CONTENIDORS AL BARRI DE CONGRÉS  INDIANS

Per poder estudiar a fons la ubicació de tots i cadascun dels contenidors ubicats al barri de Congrés Indians, després de la nova contracta i de la 

substitució de contenidors, hem confeccionat un plànol on s’ha situat cada un, especificant el nombre d’unitats a la bateria que conformen, encara 

que algun d’ells ha desaparegut en el transcurs de confecció del present dossier. També s’ha passejat pel barri per comprovar-ne la posició i la relació 

i la coherència amb la quantitat d’habitatges a què han de donar servei. S’han fet nombroses fotografies i se n’han seleccionat moltes per il·lustrar 

el que aquí manifestem. Tot això per expressar l’opinió dels habitants del barri i manifestar totes les deficiències susceptibles de millorar i corregir.



¿?



1 - UBICACIÓ DELS NOUS 
CONTENIDORS

Els nous contenidors s’han col·locat pràcticament al 
mateix lloc que ocupaven els anteriors, de manera que 
no s’han corregit els errors que podien existir si la posició 
d’algun d’ells era deficient. Hi ha hagut excepcions, 
com calia esperar, on s’han reubicat i s’han afegit o 
desaparegut, en alguns casos. 

S’observa que, en algun cas puntual, la ubicació de les 
bateries s’ajusta molt més a la conveniència d’ocupació 
de la via pública que a l’equidistància respecte dels veïns 
i veïnes a qui han de donar servei. Està constatat que si 
els contenidors es troben a una certa distància de les 
i dels usuaris, més d’un opta per deixar la seva bossa 
d’escombraries en una paperera que desplaçar-se fins al 
més proper, per exemple. 

De la mateixa manera, s’observa que si bé el més normal 
és col·locar bateries de cinc o sis contenidors, també n’hi 
ha d’un o dos aïllats, sempre dels grisos. No queda gaire 
clar si aquest criteri és el correcte perquè en alguns casos 
s’observa que mentre uns contenidors estan plens de 
gom a gom, d’altres sempre semblen buits o poc usats. 

En altres punts que comentem més endavant es fa 
esment als inconvenients generats per la situació 
d’alguns contenidors.







2 - QUANTITAT DE CONTENIDORS

És de suposar que tant les bateries de contenidors com el nombre d’ells 
que les componen, s’hauran decidit i dissenyat atenent a un estudi 
conscienciós realitzat per l’Ajuntament o per l’empresa de neteja o per 
tots dos. Entre els molts paràmetres que tenen influència en aquesta 
decisió, com ara l’equidistància al grup d’habitatges a què han de donar 
servei, el nombre i tipus de famílies que hi viuen, els tipus i percentatges 
de deixalles que més proliferen en aquesta zona, la proximitat de locals, 
comerços, empreses, oficines, supermercats, col·legis, etc , imaginem 
s’hauran considerat per poder concretar i absorbir les necessitats de 
cadascun dels carrers i zones del barri. Observem, com dèiem en algun 
punt, que en algun lloc s’han eliminat els contenidors que tenien, també 
que hi ha diferents tipus de bateries de contenidors, d’un, dos, quatre, 
cinc, sis i fins a set. Generalment sol haver-hi major quantitat del contenidor 
gris (un, dos i fins a tres) i només un de la resta de colors (blau, verd, groc 
i marró). Se’ns fa estranya aquesta decisió perquè s’ha pogut constatar 
el gran dèficit de contenidors de paper i cartró o plàstic, per exemple, 
totalment insuficients per engolir totes les escombraries d’aquest tipus 
que els veïns i veïnes dipositen (a les fotografies ens remetem). La veritat 
és que no fa la sensació que s’hagi fet aquest estudi a peu de carrer, per 
determinar quines són les veritables necessitats de cada zona del barri i 
no les que es puguin imaginar els dissenyadors del projecte. Per això hi 
ha llocs en què sí que s’absorbeix correctament la brossa de les veïnes i 
dels veïns, i també que hi hagi altres zones destacables per ser de les més 
brutes, més deixades i més incíviques de tot el barri com a conseqüència 
del dèficit de determinat contenidor. És inadmissible aplicar un únic criteri 
per tot un barri sense considerar l’existència d’una sèrie de paràmetres 
que condicionen totalment la quantitat i el tipus de contenidor que cal 
dotar als llocs específics d’un barri.







3 - SUPRESSIÓ DE CONTENIDORS I ESPAIS 
SENSE DETERMINAR

Sense cap explicació aparent s’ha pogut constatar que en llocs on 
existien contenidors – necessaris per la quantitat d’habitatges propers – 
han desaparegut. Independentment de no entendre el motiu de la seva 
desaparició, crida l’atenció el fet que en eliminar-los no s’ha tingut en 
compte que l’espai que ocupaven s’han quedat als “llimbs” de la calçada. 
Ni són zona verda, ni són zona blava, ni són zona de càrrega i descàrrega, 
no són res perquè ningú no s’ha ocupat de repintar-los i atorgar-los un 
sentit i una comesa. Alguna cosa caldrà fer amb ells, no?





4 - ANCORATGES DELS CONTENIDORS

Estem cansats d’observar bateries de contenidors amb serioses deficiències 
en la col·locació. N’hi ha separats els uns dels altres, desplaçats, desalineats, 
superposats, etc. Com es comenta en un altre punt depèn en molt de la 
perícia del conductor del camió, però s’entén que si totes i cadascuna de 
les bateries disposessin dels ancoratges corresponents situats a la calçada 
dotarien ordre i concert a cada contenidor. Ja han passat diversos mesos 
des del canvi de contenidors però, contràriament, no es detecta un interès 
per dotar-los ràpidament d’aquells ancoratges que tant es necessiten per 
establir una correcta posició. També cal estudiar la distància entre ells.





5 - HABILITAT I PERÍCIA DELS CONDUCTORS I 
CONDUCTORES DELS CAMIONS

Depenent de la perícia i de les ganes de fer la feina ben feta i 
independentment de les presses per acabar ràpidament la feina o 
exigències del servei, els qui porten els camions de recollida de brossa 
haurien de tenir més cura a l’hora de dipositar de nou al terra el contenidor 
que acaben de buidar. És molt important que quedin ben alineats, un 
al costat de l’altre, estables a terra i al lloc que els correspon. Moltes 
vegades s’observen torts, desalineats, un sobresortint d’altres, algun fins 
i tot damunt l’altre a la base, desplaçats, etc.establir una correcta posició.







6 - CONDUCTORS/ES QUE NO BAIXEN DEL 
CAMIÓ PER RETIRAR IMPEDIMENTS

En moltes ocasions ens podem trobar que es deixen recolzades als 
contenidors caixes grans de cartró, portes de fusta o altres elements que 
per la seva mida o poques ganes de plegar queden dipositats en aquest 
lloc. Quan arriba el camió de recollida d’aquest contenidor i l’aixeca per 
buidar-lo, provoca que aquests cartrons o portes caiguin a terra de manera 
que, quan després descendeix el contenidor per dipositar-lo al seu lloc, el 
mateix queda damunt aquestes portes o cartrons quedant totalment fora 
de lloc i desestabilitzat. S’entén que els conductors o conductores, per 
factor seguretat o factor temps, no baixin per tot de la cabina del camió 
però, en aquests casos, que no són tan nombrosos, seria convenient la 
seva col·laboració per evitar que els contenidors quedin tan mal col·locats 
i amb un aspecte de deixadesa deplorable.







7 - QUANTITAT DE CAMIONS DE RECOLLIDA

A causa del reciclatge i de la selecció dels diferents tipus d’escombraries 
la quantitat de camions de recollida s’ha incrementat notablement, amb 
la consegüent desfilada de vehicles per les nostres calçades al llarg de la 
jornada. No obstant això, com es pot comprovar fàcilment, no sempre 
es realitza la recollida amb regularitat, segons el tipus de brossa, i hi ha 
ocasions en què mentre hi ha contenidors buidats, n’hi ha d’altres que 
romanen tot el dia plens i acumulant a l’exterior més i més brossa d’aquest 
tipus.





8 - HORARIS DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRERIES

Si bé la concentració més gran de recollida per part dels camions es 
concentra al llarg de la nit, també als matins podem veure desfilar pels 
carrers aquests vehicles. A causa de la mida i el tipus d’operació que 
han de realitzar, si bé a les nits no representen un problema per als altres 
cotxes, sí que el generen als carrers amb calçades d’un sol carril. Un altre 
tema del que parlarem en un altre punt és el de les serioses molèsties que 
ocasiona, a nivell acústic, la recollida de brossa segons les hores en què 
es produeixen.





9 - CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

És inevitable que en el silenci de la nit es propaguin amb més intensitat 
els sorolls que es produeixen en fer la recollida de les escombraries. Tot 
i això, depenent de la sensibilitat i empatia de qui porta el camió, hi ha 
possibilitat d’aminorar la intensitat i brusquedat d’aquests sorolls mentre 
les persones dormen. Si a més tenim en compte que per la qüestió del 
reciclatge passen diversos camions al llarg de la nit i sumem el soroll que 
produeix cadascun, els veïns que tenen la desgràcia de tenir la bateria de 
contenidors sota la finestra tenen assegurada la interrupció del seu somni 
en alguna de les ocasions. S’imposa la necessitat de conscienciar aquests 
conductors perquè actuïn amb la màxima sensibilitat i delicadesa possible.
Pel que fa a les recollides del matí ja no cal tant tacte com a la nit, encara 
que se seguirà agraint que s’observi delicadesa. Per desgràcia no passa el 
mateix amb la recollida de vidre, l’estrèpit i l’ensurt que ocasiona no és de 
rebut, és deplorable la manca de consideració manifesta cap al ciutadà i 
ciutadana. Realment cal buidar i deixar caure el vidre des de l’alçada que 
ho fan? No poden baixar al màxim el contenidor per evitar, en la mesura 
del possible, l’estrèpit que causen?





10 - ABSÈNCIA DE RECOLLIDA, EN 
OCASIONS

De vegades s’ha detectat l’absència de recollida d’algun tipus de brossa 
que, fins i tot, ha pogut trigar dies a recollir-se. Sigui pel motiu que sigui 
- en una ocasió se’ns va dir, en reclamar, que el camió estava avariat - és 
inadmissible no retirar-la diàriament ja que, si es deixa de fer, el problema i 
les escombraries es van incrementant i acumulant de manera que l’aspecte 
que mostra la bateria de contenidors és el d’una ciutat bruta a tot hora.





11 - PERILLOSITAT PER UBICACIÓ 
CONTENIDORS

Hi ha ubicacions de contenidors que caldria evitar perquè generen un 
alt nivell de risc per als usuaris i per als vianants. Instal·lar contenidors 
a prop o al costat d’un pas zebra de vianants, situats al costat del sentit 
de circulació dels vehicles, és molt perillós perquè degut a la seva mida i 
altura impedeixen que, tant el o la vianant que vol creuar com el vehicle 
que s’acosta, puguin veure’s l’un a l’altre amb anticipació. També els 
contenidors ubicats a la calçada, entre el carril dels vehicles i el carril de 
bicicletes i patinets, comporten un factor risc important ja que cal ser 
molt vigilant i previngut. És coneguda la velocitat a què circulen patinets 
i bicicletes i no es pot confiar en el civisme de les persones usuaries del 
carril. Tenir-hi els contenidors és garantia de més que possibles accidents.





12 - DIFICULTATS PER A LA GENT GRAN I 
PERSONES DE MOBILITAT REDUÏDA

Si bé els contenidors situats al costat de la vorera tenen un millor accés al 
pedal o a la palanca que permet la seva obertura, no passa el mateix amb 
la persona que ha de baixar de la vorera i intentar fer-ho des de la calçada. 
També cal considerar que, per la mida i el pes d’aquests, cal disposar d’un 
mínim considerable de força per accionar-los. En el cas de gent gran, de 
persones de baixa estatura, de persones amb algun tipus d’impediment 
físic, etc., tant la situació del contenidor com la força a exercir per obrir-lo 
representen un problema important.







13 - CAMIONETES DE REFORÇ PER LA 
RECOLLIDA

Independentment dels camions de recollida, hi ha un gran nombre de 
camionetes que recorren els carrers intentant corregir les deficiències 
de recollida que hagin pogut tenir els camions grans. Aquests han de 
recollir deixalles de molt diversos tipus que queden a terra, al costat 
dels contenidors o en qualsevol lloc, com mobles petits o no tan petits, 
pneumàtics, matalassos, somiers, lavabos i vàters, bosses de roba i sabates, 
i moltes altres coses inimaginables . Però, en nombroses ocasions, donem 
constància de veure passar la camioneta per davant d’algun d’aquests 
tipus d’escombraries i passar de llarg tot i adonant-se de la seva presència. 
Potser hi ha un protocol pel qual el conductor o conductora de la camioneta 
fa una recollida selectiva i què hi ha coses que pot recollir i d’altres que no. 
Potser aquest no és el motiu i es limiti, únicament, a les ganes que tingui 
l’operari de recollir-lo o no. Potser influeix la mida i el pes de les deixalles a 
recollir ja que només hi ha el conductor o conductora de la camioneta. En 
qualsevol cas, davant d’una brossa que ha estat dies i dies a terra, sense 
recollir, s’ha hagut d’obrir una incidència al telèfon del Civisme i llavors, 
casualment, s’ha recollit ràpidament.







14 - CONTENIDORS A PROP DE 
SUPERMERCATS I COMERÇOS

Em pogut comprovar que, malgrat els supermercats i comerços disposen 
d’un sistema de recollida de deixalles diferent al del veïnatge, utilitzen 
molt sovint els contenidors comunitaris per deixar, sobretot, gran quantitat 
de cartrons dels seus embalatges de manera que ràpidament omplen el 
contenidor i, fins i tot, deixant a terra una part. No cal a dir que si el 
veïnatge troba ple el contenidor, també ho deixarà a terra.
També cal considerar la tipologia del comerç que diposita les seves 
deixalles als contenidors comunitaris i l’època de l’any. Quan es tracta 
d’una peixateria, sobretot, o de deixalles orgàniques, amb la calor de 
l’estiu la pudor que genera en el seu voltant és força molesta i insuportable.
Seria, doncs, aconsellable i necessari un major control i millor vigilància de 
les actuacions de supermercats i comerços amb les seves deixalles.





15 - CONSIDERACIÓ INCREMENT DELS 
CARTRONS PER VENDA ONLINE

Es sabut que desprès de dos anys de pandèmia ha proliferat en gran 
quantitat l’hàbit de efectuar compres online. Amb aquest sistema 
l’increment d’embolcalls i paquets subministrats en caixes de cartró és 
notori i, com a conseqüència d’això, el nombre de cartrons que el veïnatge 
diposita en els contenidors és, en moltes ocasions, molt superior al volum 
que pot suportat un sol contenidor de paper i cartró. I dit això, també cal 
considerar que moltes vegades el deixen sense plegar fent que encara 
sigui molt més que insuficient.





16 - CONSIDERACIÓ TRANSPORTISTES DE 
MOBLES I ELECTRODOMÈSTICS

Un altre aspecte que s’ha pogut constatar, i no és precisament 
d’ara, consisteix en l’incivisme que mostren alguns transportistes i la 
despreocupació del veïnatge que ha realitzat la compra. En moltes 
ocasions podem trobar al voltant dels contenidors embalatges de 
frigorífics, televisors, mobles, etc. Tant el cartró com el porexpan que, 
per ser de dimensions grans i no gaudir de la deferència del veïnatge 
de ser plegats i dipositats al contenidor corresponent, acaben tirats pel 
terra o recolzats als contenidors. I, a part de l’embalatge, també cal a dir 
la quantitat de vegades que ens hem trobat amb rentadores, rentaplats, 
frigorífics, microones, etc al voltant dels contenidors.



17 - CONSIDERACIÓ DELS OPERARIS I/O 
OPERÀRIES QUE FAN ARRANJAMENTS ALS 

HABITATGES

Un altre constatació d’incivisme declarat és el que realitzen alguns operaris 
i/o operàries que fan petits arranjaments en els habitatges de veïns que no 
tenen cap interès ni en ocupar-se ni en preocupar-se del que passa amb 
la runa i deixalles que surten de casa seva. Quants cops em vist al carrer, 
al costat dels contenidors, lavabos i inodors sencers o trencats, mobles 
de bany i de cuina, lamel·les de fusta de parquet, plaques de fals sostre, 
conductes d’aire condicionat, etc.



Tres mesos abandonat al carrer sense que ningú 
no es fes càrrec d’aquest sac de runa. Finalment 
vam haver d’obrir una incidència en Civisme 
perquè vinguessin a buscar-lo per retirar-lo de la 
via pública.



18 - CONSIDERACIÓ DELS REMENADORS I/O 
REMENADORES DELS CONTENIDORS

Per si no fos suficient amb tots aquests actes incívics mencionats en punts 
anteriors, hem d’afegir la brutícia, trencadissa, desordre i incivisme que 
realitzen aquelles persones que remenen els contenidors traient coses de 
dins, escampant pel terra tot el que no volen i destrossant el que faci falta 
per obtenir metall o coses vendibles.





19 - CONSIDERACIÓ DEL VEINATGE QUE 
MENYSPREA TOTALMENT EL CIVISME

Tot i que no cal cap campanya de conscienciació per saber quines coses 
poden fer-se i quines no en el que respecte al civisme i cura de la nostre 
ciutat, malauradament és patent i evident que hi han moltes persones que 
no respectes ni les lleis, ni als seus veïns i veïnes, ni a la seva ciutat. Estem 
cansats de veure mobles, matalassos, testos amb plantes mortes, rajoles, 
vaixelles, un pis sencer que han buidat, fins i tot, etc qualsevol dia de la 
setmana i a qualsevol hora. Ho deixen al primer lloc que troben i sense 
cap mirament. A vegades impedint el pas de les persones, a vegades 
amagats de tal manera que ni el servei de recollida els pot veure i retirar. 
És una situació totalment insostenible que requereix vigilància i sancions 
d’import considerable. No podem continuar únicament amb campanyes 
de sensibilització que a aquest tipus de gent no els hi fa cap efecte.
















