
LCUE 
Evolució de llocs i agents 2014 - 2019 



LCUE a 
Catalunya 

 Campanya d’accions de recollida de residus i 
conscienciació ambiental iniciada el 2014 

 6 edicions fins avui, en marxa la 7a 

 Quin és l’objectiu de la campanya? 
 Conscienciar a la ciutadania sobre la importància 

de conservar els espais naturals i la necessitat de 
retirar els residus abandonats en aquests espais. 
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Evolució 
2014 - 2019 
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*Accions que van respondre i enviar les enquestes d’avaluacions. 
 Les accions reals van ser: 
  2014 – 94 accions 
  2015 – 114 accions 
  2016 – 181 accions 
  2017 – 199 accions 
  2018 – 276 accions 
  2019 – 309 accions 
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Un dels casos ideals: 
Montgat 
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Any rere any, la quantitat de residus a la mateixa zona de 
Montgat s’ha reduït.  

 Bona gestió? 

 Conscienciació? 



Un altre exemple: Vacarisses 
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Què està passant a Vacarisses? 

• La quantitat de residus està augmentant. 

• Significa això una mala gestió de l’espai? 

• No necessàriament! 

• El número de participants ha augmentat. 



Tots els factors són 
importants 

 Fixar-se tan sols en la quantitat de residus (massa o 
volum) no té sentit. Existeixen altres factors que estan 
influint en l’evolució dels residus. 

 Número de participants. 

 Tipus de participants. 

 Condicions climatològiques. 

 Possibles abocaments descontrolats puntuals. 

 

 A més, algunes zones de difícil gestió! 
 Exemple: vies de tren o autopistes 
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La importància de recollir 
dades 

 Recollida de residus, SÍ. 

 Conscienciació i gestió adequada del medi, TAMBÉ. 

 

 La manca de dades contínues afecta l’estudi de 
l’evolució dels residus. 

 Continuïtat d’espais. 

 Continuïtat en el temps. 

 Idealment, també s’haurien de tenir dades dels 
residus per fraccions!  
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Iván Imañas 
Departament de Prevenció i Eficiència de recursos 

 Agència de Residus de Catalunya 

Tel. +34 935 673 300 ext. 1174 

residus.gencat.cat/letscleanupeurope   
setmanaprevencio.arc.tes@gencat.cat 
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