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PROJECTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
LOCALITZACIÓ D’ABOCAMENTS I
ACUMULACIÓ DE RESIDUS ALS CAMINS DEL
TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

ANYOLA

CONTEXT
Cerdanyola és un municipi força extens. Té una superfície de 30,6 Km2, dels quals, prop d’un
60% no estan urbanitzats. En aquest sentit, gairebé la meitat del terme (aproximadament 14
Km2) pertany al Parc de Collserola. A més, és un territori amb una orografia diversa: un pla com
a eix central i transversal, que ronda la seixantena de metres d’altitud al seu punt més baix, quan
la Riera de Sant Cugat desaigua cap a Montcada; dos vessants muntanyencs oposats, la Serra de
Galliners i Collserola, amb el Turó de Mataric, de 287 m d’altitud, i el Turó de Valldaura, de 437
m, com a punts culminants, respectivament.
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Tot plegat fa que Cerdanyola disposi, més enllà de les vies urbanes, asfaltades i ferroviàries,
d’una xarxa de camins molt extensa: històrics, nous; pistes amples, corriols; planers, costeruts...
Aquesta trama és una opció important de lleure i d’esport per a la ciutadania, amb una alta
freqüentació. Si bé no n’hi ha dades estadístiques en el moment de presentar aquest projecte,
l’increment del seu ús és prou evident amb la situació de pandèmia per la covid-19 i els
confinaments comarcal i municipal. Per a moltes persones ha estat l’oportunitat de descobrir i
ampliar les possibilitats de Cerdanyola.
Malgrat aquesta riquesa, no tots els camins es troben en un bon estat de conservació pel que fa
a la presència de residus sòlids: n’hi ha que deixen veure de manera ben visible abocaments
il·legals o acumulació important i permanent de restes, que tenen un impacte ecològic i visual
denunciables.
Cal aprofitar el potencial humà que recorre aquestes vies per localitzar i identificar aquests punts
negres del territori. Amb la participació d’una part de la ciutadania es pot recopilar una
informació de qualitat que permetria incidir en la recuperació d’aquests espais degradats.

OBJECTIUS
 Cartografiar els abocaments de residus sòlids incontrolats i els llocs d’amuntegament de
deixalles als camins exteriors dels nuclis urbanitzats de tot el municipi de Cerdanyola.
 Fer partícips els socis i les sòcies del CEM en la recopilació de dades per elaborar-ne el mapa.
 Fer ús del mapa amb totes les dades recollides perquè les administracions pertinents puguin
conèixer les necessitats reals en la millora dels espais i en la gestió d’aquests residus.

PROCEDIMENT
Àmbit d’actuació
Són els camins fora del context urbà; des del seu límit. S’hi poden incloure carrers limítrofs o de
transició quan els residus afecten la part no urbanitzada.
Cal entendre els camins en el seu sentit més ampli. Tampoc no necessàriament a l’entorn boscà:
poden ser camps erms, brolles, passos per rieres...

Categorització de les localitzacions
Entenem com a localització a marcar aquella que, per extensió i/o concentració, presenta una
quantitat de residus prou evident i persistent en el temps.
Per ajudar a entendre les diverses necessitats reals d’actuació sobre el territori, cal classificarne els tipus de residus majoritaris. De tota manera, és evident que també és necessari facilitar a
la ciutadania la seva tasca. Per tant, es planteja aquesta categorització bàsica amb poques
opcions:
 Predomini de runa domèstica (rajoles, sacs de morter, vàters, canonades, vidres de
finestres ...)
 Predomini de voluminosos (restes de mobles, electrodomèstics, cotxets, carros de
supermercat ...)
 Predomini d’envasos (ampolles, llaunes, gots, bosses de plàstic, bidons de plàstic ...)
 Predomini de restes de jardineria (restes de poda, testos, sacs de terra ...)
 Predomini de restes d’obra pública, industrials o d’empresa (restes d’asfalt, de formigó,
palets, pneumàtics, embolcalls de plàstic industrials, bidons de gran capacitat ...)
Una categoria independent ha de ser si l’abocament conté restes sospitoses de ser d’uralita. En
aquest cas, cal explicitar-ho.

Comunicació dels socis i de les sòcies
Mitjançant un formulari que es troba a la pàgina web del club, les persones associades al CEM
poden enviar una fotografia (horitzontal, nítida i evident) del punt a marcar amb la seva
localització GPS. També seleccionar-hi el tipus de residu predominant a un llistat amb les
categories.
Sempre pot haver-hi dubtes en la classificació d’allò abocat o acumulat. Si no es té clara, la
comunicació pot incloure’n una petita descripció.

Cartografia
Les dades aportades al club sobre aquestes localitzacions són processades i cartografiades per
un equip de persones designades per la Junta directiva que se’n responsabilitza.
Sobre una base topogràfica i de camins (Maphub.net), es marquen les ubicacions i s’hi inclou la
fotografia; sempre que es pugui, s’hi afegeix una petita especificació de l’indret.
A mida que es va cartografiant, al web de l’entitat es podran consultar tots els punts que s’hi
hagin introduït, de manera interactiva però no editable. També es farà visible una estadística
dels tipus de residus que es van detectant.

Temporització
A priori, s’estima que el temps necessari per tenir una recollida de dades amb prou qualitat de
tot el municipi és de mig any. De tota manera, l’entitat pot considerar variar aquest termini (per
exemple, es pot allargar en el cas que hi hagi un confinament domiciliari).
Un cop passat el temps previst, el canal d’aportació de dades deixa de ser operatiu. No obstant
això, la cartografia interactiva i les dades estadístiques seguiran obertes com un servei del web.
A partir d’aquí, l’entitat gestionarà les dades com convingui per aconseguir l’objectiu de millora
dels espais.

