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La nova zona de contenidors soterrats a la plaça de Francesc Macià

Entra en funcionament una nova zona de contenidors soterrats a la
plaça de Francesc Macià

Dilluns 2 de febrer de 2009

Els contenidors soterrats de la plaça Francesc Macià, al costat del passeig Tolrà i
davant de l’escola La Immaculada, s’han posat en marxa aquests dies. Aquests
contenidors, com els de les diferents zones en què ja s’han implantat, es
distribueixen en plataformes independents; una pel contenidor de brossa, una per a
la matèria orgànica i una altra pels contenidors de selectiva. A sobre de les
plataformes, a nivell de superfície, s’hi troben les sis bústies d’abocament per a cada
tipus de residus: brossa, matèria orgànica, paper, vidre i envasos.

Els contenidors de brossa tenen una capacitat de 3.200 litres, mentre que la capacitat
dels de selectiva és de 3.000 litres i de 1.100 litres la de cadascun dels de matèria
orgànica. Tal i com ha explicat el regidor de Via Pública, Aleix Canalís, la
implantació de zones de contenidors soterrats al municipi obeeix a l’objectiu “de
millorar l’aspecte i la qualitat de l’espai públic de la vila”, i ha explicat que “el
soterrament de contenidors és una actuació que es va implantant a mesura que
es reformen carrers”.

La descàrrega dels residus es farà amb els camions habituals de recollida de residus,
i l’accionament de pujada i baixada dels contenidors serà hidràulic. L’empresa
concessionària del servei, UTE Castellar del Vallès, unió temporal d’empreses de
Fomento de Construcciones y Contratas y Rubatec, serà l’encarregada de fer el
servei. Les obres d'execució de la instal·lació dels contenidors soterrats han anat a
càrrec de la UTE (Unió Temporal d’Empreses) Tiferca SA y Servial, ja que era una
actuació prevista dins el projecte de la plaça Major.

El municipi ja compta amb aquest sistema a la plaça Calissó, la ronda Turuguet, el
carrer de Portugal, la plaça Mestre Gelonch, la plaça del Munt, els carrers de
Montcada i Sala Boadella –en el tram habilitat com a zona de vianants– i, a partir
d’ara, la plaça de Francesc Macià.
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