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El 1999, la fi del contracte amb 
l'Ajuntament de Barcelona, que 
s'havia anat renovant firma rere 
firma, ininterrompudament des de 
l'any 1964, obliga a fer un 
replantejament profund de l'empresa 

3 Del Nou Mercat al 75è Aniversari 

3 3 
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3.1 Papereres i Graffitis 

3.1.1 REORIENTAR-SE 

E l 1999, la fi de l contrac te amb l'A juntament de Barce lona , que s'havia 

ana t renovant firma rere firma , ininterrompudament des de l'any 1964, 

ob liga a fer un rep lante jament profund de l'empresa . La flota de camions, 

e l parc log ístic , les ofic ines... passen, d'un d ia per l'a ltre , a perdre e l 

c lient princ ipa l. La irrupc ió d'un merca t més agressiu, on, sovint, 

s'imposa e l poder per sobre la fe ina ben fe ta , e ls aga fa desprevinguts i 

s'entra en unes període de reorientac ió en què es comencen a estud iar, 

rigorosament, nous ob jec tius. A més a més, la recent mort de l president, 

Jord i Ba ides, ob liga a moure's ràp id i donar p lena confiança a l nou equip 

encapça la t per Mane l G e labert. 

F ina lment, e l resulta t que en surt és un nou projec te pensa t i repensa t de 

cap a peus, empresaria lment amb ic iós i corpora tivament engrescador. E l 

grup reestruc tura la seva gestió i fa una aposta molt dec id ida cap a 

múltip les pob lac ions oferint nous serve is. 

 E l ma te ix 1999, per exemp le , es projec ta la secc ió D ivisió Industria l, 

orientada a l transport, trac tament, va lorac ió i gestió de residus industria ls. 

És aquest, un camp en p le cre ixement des de que protocols com e ls de 

Kyoto –redac ta t e l 1997- han impulsa t la preocupac ió seriosa pe l med i 

amb ient. A lhora , a l seu voltant, una munió d'O N G encapça lades per 

Greenpeace , ja fa anys que van parlant de la responsab ilita t ecològ ica . 

Mica a mica , a leshores, esforç polític i imp licac ió c iutadana s'han ana t 

re troa limentant i la consc ienc iac ió arriba a quotes útils: e ls c iutadans 

estan menta litza ts, hi ha més pressió informa tiva i les indústries responen 

favorab lement. Només a C a ta lunya , per exemp le , en pocs anys es passa 

de 1.400 empreses que dec laren e ls seus residus (i, per tant, e ls 

assume ixen i se'n responsab ilitzen) a prop de 16.200. En quantita t de 

residus dec lara ts, a ixò suposa passar de 980 tones a més de 5.000. H i 

ha fe ina per fer. 

 

El desembre de 1999 guanya el 
contracte per fer la recollida de les 
papereres 
 

A nive ll intern, una de les primeres soluc ions de la Coopera tiva és d ivid ir-

se en àrees de negoc i per ta l de ser més opera tius i àg ils en donar 

respostes. És a ixí com, de seguida , s'organitza una –d ivisió de l grup en 

Serve is G enera ls, la G erènc ia de Barce lona –pe l que és pròp iament la 

Coopera tiva–, la G erènc ia de Serve is –per coord inar Concesionaria 

Barce lonesa– i la G erenc ia per la nova D ivisió Industria l. 

3.1.2 TECNOLOGIA CAPDAVANTERA 

Però si bé la Coopera tiva ha perdut e l contrac te gros amb Barce lona , e l 

desembre de 1999 guanya e l contrac te per fer la recollida de les 

papereres. La reacc ió de l soc is és immed ia ta i la Coopera tiva llança un 
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p la per op timitzar e l serve i i aportar uns resulta ts impecab les. La princ ipa l 

nove ta t serà de ca ire tecnològ ic: totes les papereres de Barce lona 

portaran un xip . És part de l SICIAP, e l Sistema Inte l·ligent de Control i 

Ac tuac ió Sobre les Papereres. Amb capac ita t de lec tura/escritpura i 

autoa limentac ió, e l xip és un microcontrolador que func iona amb una 

freqüènc ia de re llotge i té memòria per emmaga tzemar dades. 

L'escombriarie hi apropa un lec tor portà til i en recull la informac ió de ls 

tres ú ltims buida ts que s'han fe t: si estava p lena , mig buida , buida , en 

ma l esta t, e tc . Segons a ixò, pot mod ificar la ruta . Després, e l Parc 

Log ístic processa les dades de totes les papereres amb un software 

espec ia lment crea t per a ixò i, cada tres mesos, revisa e ls recorreguts i 

e ls readap ta , segons un sistema cartogrà fic d ig ita l. Des de l ve ll cabàs 

d'espart fins a l lec tor portà til que porta , ara , l'escombria ire , les coses han 

canviat molt.  

 E l següent resulta t, ja l'any 2000, és l'ad jud icac ió de l contrac te 

p er fer la ne te ja de gra ffitis. Aquí, la Coopera tiva també busca e ls darrers 

avanços tecnològ ics i organitza tius per fer-hi front. C a l trobar la millor 

manera d'e liminar e ls gra ffitis sense danyar les més variades superfíc ies i 

sense utilitzar produc tes contaminants. A lhora , també ca l pensar la 

manera de com certificar a l c lient que s'ha fe t la fe ina quan hi ha e l risc 

que , a l cap de poc , hag i queda t coberta per un nou gra ffiti. La soluc ió 

adop ta e ls següents passos: primer, e l persona l de de tecc ió loca litza la 

p intada , gra ffiti, carte ll o pancarta . Ho fotogra fia amb una càmara d ig ita l i 

introdue ix les dades en un ord inador portà til. Automà ticament, s'estab le ix 

una comunicac ió on-line amb e l Parc Log ístic i l'A juntament de Barce lona 

per informar, en temps rea l, de les imatges pintades. 

 

 

 

 

 

 

 

Primers sistemes de transmissió de dades via GPRS 
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.Acte seguit, un serve i de p lanificac ió informatitzat dec ide ix com i quan 

es farà e l serve i i ho comunica a l Serve i Tècnic de l'A juntament. 

F ina lment, un equip multifunc iona l es d irige ix cap a l lloc d'actuac ió i 

projec ta a pressió una barre ja d'a igua ca lenta , a ire i sorra en d iferents 

proporc ions segons sigui necessari, perme tent e liminar les p intades 

sobre qua lsevol tipus de ma teria l (obra vista , pedra , marbre , fusta ...) 

sense d anyar-lo. Un cop ne t, es fa una nova fotogra fia per de ixar 

constànc ia de l’ac tuac ió fe ta , i es passa a l següent. 

3.1.3 CANVI DE RUMB, CANVI D'IMATGE  

 Arriba , a leshores, un nou recone ixement que és rebut com un 

g lobus d'oxigen. E l 2000, La Federac ió de Coopera tives de Serve is de 

C a ta lunya premia l'entita t amb e l Premi Coopera tiva de l'Any.  

Para l·le lament, i ja sota la d irecc ió de Joaquim Ma ta des de l juny, es 

dec ide ix fer visib le la reorientac ió amb un canvi d'ima tge . D'una banda , 

es crea un nou logotip d issenya t entre la Coopera tiva i l'agènc ia Bassa t 

O g ilvy. Les idees que la Coopera tiva vol re flec tir són, sobre tot, 

l'ecolog isme (e l logotip es pot veure com una flor, un este l, un sol o un 

c argo l –que , per la seva banda , reme t a la c ircularita t de l rec ig la tge i la 

regenerac ió-) i la ca ta lanita t i universa lita t, sortida de la comp lic ita t amb 

la c iuta t de Barce lona i present en la forma de trencad ís gaud inià que té 

e l logotip . E l resulta t, és descrit com «una proposta humana i amab le , 

s'apropa a l púb lic i transme t benestar i qua lita t de vida . Llum i c lareda t, 

Sol, a legria i na tura lesa . En la nova ima tge s'hi fa present la menta lita t 

moderna i de futur de l'empresa , e l seu esperit ecolog ista i l'ús d'una 

tecnolog ia avançada». Per a ltra banda , e l grup també engega una  
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campanya pub lic itària a ls mitjans de comunicac ió en la línia de vincular 

recollida i pulcritud: «a vostè aquest anunc i li semb larà ne t», de ixaven 

escrit, «per nosa ltres, ne t és l'anunc i de la pàg ina següent». La pàg ina 

se güent, és c lar, estava en b lanc . 

A l'agost, i després d'haver-ne comprat e l 60% l'any anterior, s'adquire ix 

e l 100% de l'empresa H idroje t. S'incorpora , a ixí, una nova unita t de 

negoc i pe l tractament d'a igües residua ls i e l transport de mercaderies 

perilloses. A ixò suposa espec ia litzar-se i gestionar aspec tes de 

desob turac ió i buida tge de d iferents insta l·lac ions i maquinària , a ixí com 

trac tar líquids inflamab les, ma tèries tòxiques, contaminants o corrosives.  

En molt poc temps, per tant, la Cooperativa s'escamp a cap a a ltres 

espec ia lita ts, tècniques, maquinàries i àmb its geogrà fics. E l nombre de 

treba lladors augmenta i les ofic ines func ionen a p le rend iment. Arriba t e l 

2004, Recursos Humans i Administrac ió es trasllada a l carrer Motors per 

apropar-se a ls c lients i ag ilitzar e l serve i, en tant que és d'aquí ma te ix 

d'on surt i on es desenvolupa tot la fe ina . 

Avia t, també , es veu que e l ritme de cre ixement a conseguit i e ls canvis 

de gestió prop ic ien una nova organitzac ió interna . E l 2004, e ls soc is es 

reune ixen i fan la darrera mod ificac ió de ls esta tuts, d'acord a les noves 

necessita ts de treba ll i les noves formes de partic ipac ió de ls soc is.  

També e l 2004, amb tot d'empreses a l voltant creades des de la 

Coopera tiva , es dec ide ix ofic ia litzar e l canvi de nom i passar de 

«Coopera tiva d'Usuaris de l Serve i de Ne te ja Púb lica Domic iliària de 

Barce lona» a d ir «Grup CLD», tot i que e l concep te de grup ja s'utilitzava 

des de l 99. Ja no estem parlant, per tant, d'un col·lec tiu d'escombria ires 

però, tampoc , d'una macroempresa d espersona litzada , sinó d'un grup de 

soc is que té molt c lars e ls origens -les inic ia ls CLD són un vestig i de l nom 

orig ina l- i les vies de futur 

3.1.4 PREOCUPACIÓ MEDIAMBIENTAL 

 Des de l Grup CLD , crescut en la tria se lec tiva de les de ixa lles, es 

pren la sostenib ilita t com un de ls punta ls. Tots e ls camps de treba ll en 

resulten positivament a fec ta ts: des de la recollida que es fa amb 

contenidors se lec tius, a l transport amb vehic les e lèc trics i a l trac tament 

fina l que es fa a ls Ecoparcs.  

 Que e l contenidor b lau és pe l paper, e l verd és pe l vidre i e l groc , 

pe l p làstic és una convenc ió molt recent. Donar-la a conè ixer i a favorir 

l'ús d'aquest tipus de contenidors, va necessitar d'una gran campanya 

informa tiva que , encara avui, dura . A juntaments, escoles, O N Gs, casa ls... 

hi col·laboren per ta l que e l primer pas per cuidar e l med iamb ient 

comenc i a casa de cadascú. Però aquests vistosos contenidors només 

són la punta de l'iceberg de tot un p la de recollida se lectiva: actua lment, 

es trac ten med icaments, p iles, e ls residus de ls mercats munic ipa ls, 

residus industria ls i mob iliari abandona t. 

 En la flota de vehic les, destaca e l Jolly 600, que no contamina 

gens gràc ies a la seva propulsió e lèc trica . Aquest vehic le de d imensions 

pe tites és ve loç , autònom i silenc iós, per la qua l cosa resulta idea l per 

moure's entre les zones turístiques o carrers estre ts, buidant les 

papereres. E l secre t de la seva autonomia es troba en haver ub ica t 

pe tites bases log ístiques aprop de la zona d'ac tuac ió, de manera que 

cada d ia pot intervenir en més de 100 papareres recorrent fins a 40 km. 
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Ens e ls 75 anys d'història de la Coopera tiva , e ls vehic les han passa t de 

propulsar-se amb tracc ió sang (e ls primer carros), gasoil (durant e l 

primer i segon contrac te) fins, en aquesta última e tapa , energ ia ne ta: 

s'estan utilitzant, cada vegada més, b iocarburants, vehic les e lèc trics, 

propulsió amb gas, p laques foltovolta iques i a igües freà tiques. 

Pe l que fa a ls serve is, destaca e l re torn convençut a la recollida porta a 

porta ,  recordant a ls proced iments que fe ien els primers escombria ires. 

Ara , però, e l tria tge de les escombraries ja no es va a fer en uns sitia ls 

sinó que , gràc ies a la consc ienc iac ió c iutadana , es pot fer a l'origen: són 

e ls c iutadans qui separen la brossa i, cada d ia , se'ls recull un tipus de 

de ixa lla d iferent. És e l sistema més comp lica t, és verita t, però també és e l 

més e ficaç: a Sanpedor, on s'ha comença t aquest projec te , la quota de 

rec ic la tge ja és de l 75%.  

F ina lment, en l'àmb it de les insta l·lac ions, destaca la nova p lanta de 

se lecc ió de residus de l carrer Migue l Hernández i l'Ecoparc Montcada . 

La p lanta de se lecc ió de Migue l Hernández , en func ionament des de l 

se tembre de 2005, és resulta t d'una proposta de la Coopera tiva: e l 

contingut de les papereres també és suscep tib le de ser tria t. De manera 

que , e l que fa aquesta p lanta , és agafar e ls continguts de les papereres, 

posar-los en una c inta i treure'n tots e ls envasos, papers, vidres i me ta lls, 

per recuperar-ho. Pe l que fa a l'Ecoparc Montcada , exp lota t a través de 

la partic ipac ió a TIRSA , és la p lanta més moderna d'Europa en 

transformac ió d'escombraries en compost, residus recuperab les i 

energ ia . 
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3.1.5 QUÈ FA UN ECOPARC  

Amb una extensió de 9'7 hec tàrees i una capac ita t per trac tar 240.000 

tones d'escombraries per any, l'Ecoparc Montcada treba lla els residus 

urbans de Bada lona , Bad ia de l Va llès, Barberà de l Va llès, C erdanyola , 

Montacada i Re ixac , Montga t, Ripolle t, Sant Adrià de l Besòs, Santa 

Coloma de Gramene t i Tiana . 

E ls ecoparcs són, ara ma te ix, la millor proposta tècnica i amb ienta l per 

abordar e l trac tament de ls residus a lhora que garante ixen un control 

estric te de l'impac te amb ienta l. Suposen una millora en la reducc ió de ls 

c ircuïts fina listes i preme ten acomp lir les d irec tives europees que limiten 

la quantita t de residus b iodegradab les que entren a ls abocadors. Per 

a ltra banda , les tecnolog ies de trac tament ap licades en aquestes p lantes 

garante ixen un control rigorós de les emissions de gasos i soroll, que 

evita les molèsties i garante ix que no es perjud iqui la sa lut de les 

persones. 

L'Ecoparc Montcada , en e l cas de la ma tèria orgànica recollida 

se lec tivament, rea litza un procés de composta tge a feg int-hi restes 

vege ta ls procedents de la poda , i ho tanca en un túne l amb c irculac ió 

forçada d'a ire . A ixí, ob té adob ap te per l'agricultura i la jard ineria . 

Amb les escombraries genèriques, es fa un tria tge (amb cab ines de 

tria tge , garbe lls rota tius, e lec troimants...) on es recuperen vidres, papers, 

envasos lleugers i ma teria ls me tà l·lics que hi estaven barre ja ts. De la 

fracc ió orgànica que s'hi troba , i mitjançant una d igestió anaeròb ica en 

d ipòsits tanca ts, s'ob té b iogàs que servirà com a combustib le per a la 

producc ió d'e lec tic ita t sufic ient per a limentar l'ecoparc i, encara , 

exportar-ne a la xarxa e lèc trica (prou quantita t com per sa tisfer, per 

exemp le , e l consum de 5.300 hab ita tges durant un any). E l ma teria l 

recupera t és envia t a p lantes de rec ic la tge on serà recupera t per nous 

usos. 

F ina lment, a llò que no es pot recuperar es porta cap a un d ipòsit 

controla t, previ emba la tge i inertitzac ió. 

Ac tua lment, l'Ecoparc Montcada té una capac ita t per recuperar 22.000 

tones de ma tèria orgànica cada any, produir 26'40GW d'e lec tric ita t (de ls 

qua ls n'exporta un 41%) i produir 34.700 m3 d'a igua reutilitzab le . 

3.1.6 UN CREIXEMENT PROGRE SSIU 

E l ma te ix 2004, per a ltra band a , es crea Assessorament i Trac tament de 

Residus (ATR) i s'aprova la creac ió d'Amb ienta l de Verificac ions 

(AMVER). La primera , ATR, s'ocupa de les recollides industria ls i de l 

trac tament i gestió de ls residus que generen. AMVER, per la seva banda , 

en func ionament des de l gener de 2005, desenvolupa e ls controls 

amb ienta ls necessaris per certificar e l comp liment de ls requisits 

med iamb ienta ls a ixí com ofere ix controls inic ia ls i periòd ics ap licab les 

(residus, a igües, soroll...) a les empreses que ho sol·lic iten en vista a 

aconseguir la llicènc ia med iamb ienta l i poder dur a terme la seva 

ac tivita t. 

També e l 2004, la Cooperativa rep la segona ad jud icac ió de l contracte 

per fer la ne te ja de gra ffitis de Barce lona . E ls passos s'estan fent bé i e ls 

c lients n'estan sa tisfe ts. 
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Arriba e l 2005 i l'empresa cump le ix 75 anys d'existènc ia en p lena 

ac tivita t. Amb la vista posada en la d iversificac ió de c lients i serve is, la 

Coopera tiva ha conegut, en e ls darrers anys, una important expansió cap 

a a ltres merca ts fins a convertir-se en un de ls princ ipa ls operadors 

med iamb ienta ls de C ata lunya i en e l primer de cap ita l cata là . En a lgun 

cas, com hem vist, ho ha fe t fusionant-se amb empreses existents, en 

d'a ltres, creant-les. A ixò ha a favorit, a l seu torn, un canvi en l'organitzac ió 

de la pròp ia coopera tiva , que ha vist convenient descentra litzar-se i 

fomentar l'espec ia litzac ió. 

Per a ltra banda , i a més a més de ls 400 m2 de les ofic ines centra ls de ls 

ed ific is Trade de Barce lona , e l grup d isposa de ls 10.000 m2 de l Parc de 

la Zona Franca , on s'hi ub ica tot e l parc log ístic encarregat de mantenir i 

revisar e ls vehic les i maquinària i controlar la rea litzac ió de l serve i. 

També , es comp ta amb 8 parcs auxiliars (a l D istric te 1 de Barce lona , a 

Sant C e loni, a la Seu d'Urge ll, Pa lle jà , Sanpedor, Arenys de Mar, i a Sant 

Fe liu de Llobrega t), una p lanta de rec ic la tge i se lecc ió a l Polígon Pedrosa 

de l'Hosp ita le t de Llobrega t i gestiona l'abocador i la de ixa lleria de La 

Seu d'Urge ll. Tot p lega t suposa una poderosa infraestruc tura capaç de 

fer front a ls rep tes més d iversos. 

 E l 1996 la Coopera tiva va rebre la Placa President Mac ià a l mèrit 

soc ia l a torgada per la G enera lita t de C a ta lunya . E l 1999 posic iona a la 

Mancomunita t de l'Urge lle t per rebre e l Premi de Recollida se lec tiva i 

reducc ió de residus. E l 2000, la Coopera tiva rep e l Premi a la 

Cooperativa de l'Any i, e l 2005, Amb ienta l de Verificac ions és acred itada 

per la G enera lita t amb e l d istintiu d'Entita t Amb ienta l de Control. La 

perspec tiva de futur és anar, encara , cap a més.  

La qualitat de vida, tal i com la 
presenta la UNESCO, és el nou eix: 
«afavorir el desenvolupament 
econòmic, la sostenibilitat del 
planeta i la cohesió social», 
característiques, totes elles, del 
treball de la Cooperativa 
 

En aquests darrers anys, la ma joria de c lients han amp lia t e ls contrac tes, 

s'ha incorpora t i adap ta t més tecnolog ia d'última generac ió, s'han 

construït més insta l·lac ions per a tendre e ls nous rep tes i s'ha incrementa t 

la inversió en formac ió espec ia litzada . De fons, hi ha les consignes que 

guien la reorientac ió: innovac ió, sostenib ilita t, qua lita t, p lanificac ió, 

prevenc ió, formac ió, flexib ilita t i e fic iènc ia . A més a més, des de l març 

de l 2004, e ls esta tuts re flec te ixen un significa tiu pas endavant: després 

de l canvi organitza tiu de l 1999, ara s'introdue ix un canvi en la missió. 

L'empresa es concep , dec id idament, cap e l serve i. Es vol de ixar 

d'entendre's com a simp les carregadors, buidadors de papereres o 

se lec tors de residus, per veure's com a persones que es barregen amb 

e ls c iutadans i a tenen les seves necessita ts. La qua lita t de vida , ta l i com 

la presenta la UNESC O , és e l nou e ix: «afavorir e l desenvolupament 

econòmic , la sostenib ilita t de l p lane ta i la cohesió soc ia l», 

carac terístiques, totes e lles, de l treba ll de la Coopera tiva .  
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En 75 anys se n'han vist de tots colors: moments on tot func iona i tot 

promet, i moments on semb la que e l món s'ensorra . S'ha viscut una 

guerra , una postguerra , una transic ió, un cop d'esta t... Però també s'han 

viscut projec tes arquitec tònics de primera línia , s'han arrisca t propostes 

que fina lment han func ionat, s'ha col·laborat en l'èxit d'uns jocs olímp ics, 

s'han rebut fe lic itac ions per tots costa ts... No estaven pas tan equivoca ts 

quan, aque lls homes de 1930, van treure hores d'on fos i van començar 

les reunions per mirar de posar en comú e ls espa is i negoc iar junts les 

operac ions. Gràc ies a ser coopera tiva i tenir, sempre , la mirada posada 

en e ls va lors humans, l'empresa ha crescut forta , c apaç tant de fer p inya 

quan ha ca lgut com de ce lebrar-ho quan és moment. Posar l'últim punt a 

aquest llibre , on oferim a l c iutadà la nostra història , és un d'aquests 

moments.  




