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Mapa actuacions municipi

*Característiques municipi

FITXA MUNICIPI

El nucli de població és entre les rieres de Cervelló i de Torrelles que desemboquen al riu Llobregat.  
El municipi, amb una extensió de 9,14 km², té un total de 27.983 hab. La densitat de població és de 
3.061,6 hab./km². És pròxim a una important xarxa viària: la BV-2002 que comunica el municipi amb  Sant 
Boi de Llobregat. 
L'economia es basava en els conreus de regadiu, però, a causa de l'avanç de la  urbanització, ha estat 
substituït pel sector de serveis (indústria i comerç). 
Els principals rams industrials són el del metall, arts gràfiques, materials per a la construcció (ciment), 
paper i cartó, químic, alimentació, de la fusta i de material elèctric. També té certa importància el sector 
de la construcció. La indústria s'ha anat instal·lant als sectors industrials de Sant Antoni, de la Barruana, 
de Quatre Camins, de la Bofarull, el Sector 91 i altres de creació més nova com els sectors de Can Coll, les 
Fallulles i el Molí dels Frares. 
    
*Fonts: web Ajuntament  de Sant Vicenç dels Horts, web AMB. 



Persones Impactades

1.573

DADES DEMOGRÀFIQUES
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Recicla? (Apunta la resposta 

espontània)
% respostes

No 18%

Si 82%

Recicla bé? (Posa’l a prova) % respostes

No 34%

Si 66%

(Si contesta o detectes que No). Per 

què no recicla?
% respostes

Desconeixement / confusió 53%

Altres 17%

Falta d’espai a casa/cuina 13%

Ja paga impostos 7%

Al final ho barregen tot 5%

Es un negoci per les empreses 5%

Treu llocs de feina 2%

SI 853

NO 720

Per què no recicla (Altres)

RECICLEN O NO RECICLEN I PER QUÈ

No reciclen l'orgànica.

Només reciclen una part dels residus, per exemple els envasos de vidre. 

Confusió amb nous contenidors i brutícia d'aquests.

Dels que no reciclen, 
Per què no recicla? 
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Total si recicla o no recicla. 

SI NO
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DESCRIPCIÓ ACCIÓ A SANT VICENÇ DELS HORTS

• Els 28 ambaixadors del reciclatge (14 equips) van estar actius durant 4 jornades al municipi de Sant 
Vicenç dels Horts. 

• Malgrat la nostra experiència en els anteriors municipis pel que fa al número de dies en un mateix 
punt, el municipi ens va proporcionar 14 punts en els que els informadors s'hi van estar quatre dies. 
Això és perquè al ser un municipi petit, es va decidir fer una estratègia de freqüència, i es va col·locar 
als informadors a punts de contacte on hi havia el major tràfic de ciutadans, per tal de contactar amb 
el màxim possible de població. Podem dir que es va dur a terme l'acció a zones amb més concentració 
de població, no era eficaç localitzar punts d'altres zones perquè eren zones més residencials i per tant 
amb poc flux de ciutadans.  

• Els 14 equips d'informadors durant les quatre jornades van fer un total de 3.387 abordatges que s'han 
traduït en 1.573 impactes qualitatius. Podem dir que en un 45% dels intents, hem aconseguit una 
conversa bidireccional, propera  i empàtica amb discurs. 
 Dels 27.983 habitants del municipi, hem abordat a un 12% i hem impactat a un 5% de la població. 

• Respecte els 1.573 impactes qualitatius que es van realitzar al districte, els contactes d'origen local 
són molt més alts, amb un 95%, en comparació amb el 5% de nouvinguts. D'aquest grup podem dir 
que al que més hem impactat han estat als magrebins. Al gràfic podreu veure els percentatge totals 
per ètnies. 

• El detall de contactes per gènere ha estat força equilibrat, amb una prevalença de dones (59%). Al 
grup que més vam contactar van ser ciutadans d'entre 35 i 44 anys i, en  segon lloc, veïns de 65 any 
cap amunt.  Al gràfic podreu observar els percentatges totals per gèrene i edat. 

• Pel que fa als resultats sobre la població de Sant Vicenç dels Horts que recicla correctament, podem 
observar que de manera espontània hi ha un 82% de persones que s'autoconsideren "Bons 
recicladors"; ara be després de  posar-los a prova i mantenir converses amb ells, detectem que només 
un 54% de la població  impactada de Sant Vicenç són "Bons recicladors". 



INFORMACIÓ QUALITATIVA

• Com ja hem comentat, en aquest cas, l'estratègia del municipi es centrava en freqüència, d'aquesta 
manera, els 28 informadors van estar al mateix punt de contacte durant les quatre jornades d'acció. 
Cal destacar que en un municipi d'aquestes característiques els informadors tenen les directrius 
d'anar movent-se per la zona i impactar a tots els ciutadans que es troben, estiguin tirant la brossa o 
no.  

• L'experiència enguany, després de 2 mesos i escatx, ens confirma que en els municipis més recollits els 
ciutadans s'aturen més a escoltar-nos i atendre'ns, no obstant a Sant Vicenç dels Horts no ha estat pas 
així i això ho podem veure en el nº d'abordatges vs. el nº d'impactes qualitatius, que vol dir persones 
amb qui hem pogut mantenir una conversa.  Vam detectar certa animadversió per la paraula 
'reciclatge': quan sentien la paraula' reciclatge' ja no volien parar i parlar amb els informadors.  

• Vam detectar que Sant Vicenç dels Horts és un municipi amb poca cultura recicladora i amb un baix 
percentatge de "Bons recicladors".  Els veïns que es paraven a conversar amb els informadors eren 
persones conscienciades, que els interessava el tema del reciclatge  i estaven informats. Els que no 
s'aturaven no en volien saber res i molt probablement no feien bona praxis. Per tant no s'aturaven a 
donar-nos cap explicació o excusa. 

• Tenint en compte això, després de detectar les persones compromeses i conscienciades, vam observar 
que en general hi havia molts dubtes i errors bàsics que cometien, sobretot el en contenidor 
d'orgànica i el d'envasos lleugers.  

• Dels 1.573 impactes de qualitat que es van realitzar al municipi, els contactes d'origen local van 
representar un 95% i el de nouvinguts el 5%, dada relacionada amb el percentatge de nouvinguts que 
trobem al municipi (6,5%). Pel que fa a les diferents ètnies que més vam impactar, en un major 
percentatge trobem a magrebins, ciutadans amb ganes d'escoltar però que no realitzaven bé la 
selecció per  desconeixement. Els centre i sud-americans representen la segona ètnia amb la que més 
vam conversar, i en una tercer lloc trobem a europeus centrals i de l'est . Amb un 5% trobem 
pakistanesos i indis, 5% xinesos i només un 1% d'africans.  

• Pel que fa al detall de contactes per gènere, com hem comentat, ha estat força equilibrat amb una 
prevalença de dones. Els ciutadans més predisposats a conversar amb nosaltres van ser veïns d'entre 
35 i 44 anys i en la gent gran de més de 65 anys.  Cal afegir que aquests últims, moltes vegades són els 
més agraïts de la nostra atenció cap a ells (i els que tenen més temps a dedicar). 

• Tal com hem indicat anteriorment, no ens va sorprendre que del 82% de ciutadans que 
s'autoconsideraven "Bons recicladors" finalment només tenim un 54%, mentre que el 46% restant, no 
reciclen. A més, en aquest percentatge hauríem d'afegir tots els veïns que no van voler aturar-se a 
conversar amb nosaltres. Moltes d'aquestes persones no et posava cap excusa, directament deia que 
no tenien cap interés en fer-ho be. 

• Del % de persones recicladores vam observar que a part d'estar predisposades a conversar amb 
nosaltres i interessades en el tema, moltes només reciclaven una part de la brossa  o be tenien molts 
dubtes i cometien errors bàsics. Per exemple, ens vam trobar que una gran quantitat de ciutadans 
només reciclaven els envasos de vidre 

• Per tant, el nostre discurs va estar molt centrat en corregir errors, aclarir dubtes i confusions i no tant 
en convéncer-los, perquè els pocs que s'aturaven ja estaven conscienciats.  Mentre que els no 
recicladors era difícil ''caçar-los'. 



INFORMACIÓ QUALITATIVA

• Si ens centrem en els no recicladors amb els que si vam poder parlar, tots ens van posar alguna excusa 
que vam saber  rebatir amb una gran diversitat d'arguments. Les principals excuses que ens posaven 
van ser: 

 Desconeixement o confusió. Molta gent presentava molta confusió amb diferents 
 residus i per aquesta raó feien molts error. En aquest grup també englobem les 
 persones  que presentaven dubtes i per això no realitzaven una selecció perfecte.  

 Falta d'espai a casa / cuina 

 Ja paga impostos.  Encara que no sigui l'excusa principal, molta gent ens ho va 
 comentar. Hi havia moltes queixes dirigides a l'Ajuntament i hi havia un cert 
 sentiment de descontent general.  Quasi bé totes les persones que no van voler 
 parar a conversar es queixaven dels impostos i de l'Ajuntament.  

• Altres excuses amb les que ens vam trobar van ser: 
Les males olors de l'orgànica. 
Persones que només reciclava una de les fraccions, els envasos de vidre.   
També vam detectar que molta gent, donada la implantació des contenidors nous, no s'acabava 
d'aclarir i els confunien, i per això deixaven la brossa a peu de contenior.  
Un altre tema pel qual la gent no recicla, és per la quantitat de brutícia que hi ha al voltant dels 
contenidors, creuen que no serveix de res reciclar si els contenidors estan en aquestes condicions. 

• Com ja hem comentat, els ciutadans de Sant Vicenç dels Horts,  presentaven dificultats amb el 
contenidor d'orgànica i el d'envasos lleugers.  El contenidor d'orgànica, com a d'altres municpis, la 
majoria de ciutadans no el recicla per les males olors, a més com fan poca quantitat cometen l'error 
de barrejar-ho amb el rebuig i és per això que l'orgànica acaba impregnant de males olors tota la 
brossa.  
Per d'altra, vam detectar que hi havia molta confusió amb el contenidor d'envasos lleugers (el groc). 
La gent no acabava de saber quins residus es podien llançar i quins no. Aquí els informadors  els hi 
explicaven tot i els resolien els dubtes, sobretot explicant els residus més complicats i els petits "trucs" 
per a que recordessin que es podia llançar, com per exemple que al groc només es llancen envasos i 
embolcalls, de plàstic, alumini i tetrabric.  

• Un dels residus que presentava més dificultats eren els excrements de gos, que molta gent dubtava si 
anava a l'orgància o al de rebuig. Els informadors van aclarir tots aquests tipus de dubtes. Al rebuig! 



ANECDOTARI, PERCEPCIONS I SUGGERIMENTS

Anecdotari

Percepcions i suggeriments

• "Porto tota la vida reciclant i crec en el que faig". 

• Molts ciutadans agraïts per les facilitats alhora de reciclar. 

• "Reciclo molt bé i, fins i tot, faig el meu propi compost per l'hort i pel jardí". 

• "A vegades em sap tan greu certes coses i, fins i tot, reciclo el dels altres veïns". 

• "Haurien d'haver més documentals informatius sobre el tema del reciclatge, no només sobre la 
selecció de residus, també sobre el món del reciclatge, en general." 

• "El que no recicla és perquè no vol, perquè facilitats hi ha. " 

• Molts veïns, sobretot gent gran, ens comentaven que els hi agradaria tenir més informació i més 
adaptada a ells, perquè a vegades no poden llegir correctament el que posa als contenidors.  

• Molts ciutadans  ens comenten que els hi agradaria tenir informació sobre els percentatges de 
reciclatge de les escombraries que seleccionen. Creuen que tenir les dades pot ser un punt més de 
convenciment i de conscienciació. 

• Hi ha veïns que es queixaven del tamay de les boques dels contenidors de pneumàtica. 

• Hem percebut que els contenidors a totes les zones estaven molt bruts i molts ciutadans deixen la 
brossa a peu de contenidor.  

• Hi ha veïns que comentaven que els hi agradaria que passessin més sovint a recollir l'orgànica, perquè 
fa molt pudor, i ara a l'estiu encara més. 

• Alguns veïns ens comentaven que tenen dubtes de si el que recicla després es reutilitza correctament. 
Volen més informació sobre el procés. 

• Molts ciutadans agraïnt la nostra ajuda i que ajudem a conscienciar a la població. 

• Gent que pensa que la  plaga d'insectes que hi havia al municip era conseqüència de l'estat brut dels 
contenidors. 

• Molts veïns mostraven les seves queixes pels excrements de gos pel carrer. 

• Veïns ens suggerien que haurien d'haver contenidors soterrats 

• Percebem una falta d'informació respecte els residus que van a cada contenidor i per això molta gent 
només recicla parcialment. 

• Veïns que viuen en zones més apartades demanaven contenidros també a la seva zona per poder 
reciclar, perquè ara mateix no és gens pràctic poder fer-ho si han de baixar fins al poble. 

 



CONCLUSIONS

• En primer lloc, constatem que el coneixement adquirit en les anteriors campanyes sobre l’actitud i el 
comportament dels ciutadans vers el reciclatge, és verídic.  

• Sant Vicenç és un municipi petit amb una cultura recicladora més aviat baixa, on els veïns conscienciats encara 
tenen molts dubtes i fan errors comuns. Els no recicladors directament no s'aturaven i feien moltes crítiques a 
l'Ajuntament.  

• En general vam detectar un decontent cap a les institucions de St. Vicenç dels Horts especialment exagerada en 
aquest municipi. 

• Durant l'estada a Sant Vicenç dels Horts vam obervar que els contenidors en general estaven  força bruts i la 
brossas'acumulava fora dels contenidors (adjuntem fotografia). Podem deduïr o be que no es recull sovint o 
que els ciutadans ni tan sols fan l'esforç de ficar les bosses dins els contenidors; en qualsevol cas aquesta 
situació provoca queixes i és una excusa més per no reciclar.  

• El nostre discurs va anar molt centrat en convéncer-los a reciclar més d'una fracció i en resoldre dubtes i 
corregir errors a aquelles persones que estan sensibilitzades. 

• La majoria dels 1.573 impactes qualitatius que vam dur a terme eres persones locals. Encara que trobem un 
bon percentatge de magrebins que estaven molt confusos: no sabien ni per on començar, però estaven 
predisposats a escoltar-nos.  

• Els ciutadans que no reciclaven, ni estaven conscienciats, directmanet no volien aturar-se i no posaven cap 
excusa. La frase més utilitzada  per aquest conjunt de la població era literal: "No reciclo perquè no em dóna la 
gana!". 

• Tenint en compte que l'estratègia que es va voler fer va ser de freqüència, els informadors es van trobar a la 
mateixa zona, durant quatre dies consecutius. Això va ser degut a que eren els punts amb més tràfic de 
ciutadans. Al ser un municipi petit, els informadors ja tenen les indicacions d'anar-se movent per la zona, 
d'aquesta manera s'impacta a més veïns, però cal dir que els últims dies ja quasi tothom havia conversat amb 
ells i ja eren ciutadans impactats.  

• Els contenidors amb els que els ciutadans de Sant Vicenç dels Horts presentaven més dificultat va ser el 
d'envasos lleugers i el d'orgànica. Amb el primer vam detectar molta confusió, i encara hi havia la creença que 
el groc era el contenidor de plàstics només, això dificultava la correcta selecció de residus per part dels veïns. 
Per d'altra, el contenidor d'orgànica presentava dubtes i posant d'excusa les males olors els ciutadans no la 
reciclen i la barregen amb les de restes.  També cal esmentar que hi ha una greu preocupació per part de molts 
veïns del municipi respecte els ciutadans que deixen la brossa fora dels contenidors, inclús l'orgància. Malgrat 
les dificultats amb aquests dos contenidor, vam detectar que molta gent només reciclava una fracció, en 
concret la dels envasos de vidre. Aquí el nostre discurs es va centrar en animar-los i motivar-los a fer-ho també 
amb les altres fraccions. 

• A Sant Vicenç dels Horts l'excusa majoritària va ser que no reciclaven per confusió o desconeixement, però si 
ens centrem en els ciutadans que no volien parar-se, l'excusa que et posaven sense mantenir converses era 
perquè ja pagaven prou impostos i que  l'Ajuntament era el que ho havia de fer. 

• Cal destacar la bona percepció que va tenir la campanya en aquest grup de la població que es trobava  
conscienciat i creien que era important reciclar pel futur de tots. Molts van felicitar a l'equip d'informadors i 
sobretot van agrair l'ajuda amb els dubtes. 

• Contactar amb un 5% de la població  total no ha estat dels percentatges més alts, però tenint en compte el 
número elevat d'abordatges que vam fer i que es van treballar sobre els mateixos 14 punts durant les 4 
jornades, creiem que es un percentatge correcte per la referència que tenim en campanyes anteriors i en 
relació a la resta de municipis. 

• Només cal preguntar-nos: els hem convençut? Segur que a alguns si i a d’altres els hem fet pensar, però el més 
destacable és que ens hem apropat a les persones, les hem escoltat i les hem ajudat a solucionar els principals 
inconvenients i dubtes. Ara caldrà veure si la nostra presència millora encara més els nivells de recollida de 
residus de manera selectiva al municipi, tenint en compte que hem impactat a un 5% de la població total.  

 



IMATGES



Imatge de l'estat dels contenidors i de la brossa escampada al carrer.

IMATGES



RUTA BUS-TANCA (04.07 - 08.07)

4 de juliol

5 de juliol



RUTA BUS-TANCA (04.07 - 08.07)

6 de juliol

7 de juliol



8 de juliol

RUTA BUS-TANCA (04.07 - 08.07)




