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Actualitat

La Deixalleria Municipal es consolida com a espai d'aportació de la
recollida selectiva

Dimecres 11 de febrer de 2004
La Deixalleria Municipal s'ha consolidat aquest 2003 com un espai per a la recollida
selectiva de deixalles. L'any passat, aquest equipament va comptabilitzar un total de
8.744 registres, un 11% més que al 2002, i va augmentar en un 52% les quantitats
recollides respecte l'exercici anterior. Per tipus de residus, els que més han crescut
respecte el 2002 són el paper i cartró, amb un increment del 310%; la ferralla, un
250% superior, i la poda, que ha augmentat un 210%. Aquests increments a la
Deixalleria, coincideixen amb un descens de la recollida selectiva a les àrees
d'aportació voluntària. Sempre en respecte al 2002, el paper i cartró ha disminuït un
16% i el vidre, un 6,5%. "Si comparem aquestes xifres amb les de la Deixalleria,
veiem que hi ha hagut traspàs d'usuaris, i que molts castellarencs han optat per
portar els residus a la Deixalleria enlloc de dipositar-los als contenidors de la
via pública", ha explicat la tècnica de Medi Ambient, Pilar Córdoba. Contràriament
al descens del paper-catró i vidre a les àrees d'aportació voluntària, s'ha registrat un
increment del 13% en la recollida de piles i un augment del 48% en els envasos.
"La recollida selectiva d'envasos lleugers es va iniciar ara fa 3 anys. Els
contenidors s'han anat augmentant progressivament al conjunt de la vila i,
juntament amb la sensibilització ciutadana, ha fet que s'hagi incrementat la
recollida", ha especificat Pilar Córdoba. Pel què fa a la quantitat total, l'any passat
es van recollir 9.478,76 tones de residus al conjunt del municipi. D'aquestes, el
78,49% corresponen a residus domèstics, i el 21,51% són de recollida selectiva. A
més, la recollida selectiva s'ha incrementat en un 7,19% respecte el 2002. En xifres,
a les àrees d'aportació voluntària s'han recopilat 227 tones de vidre, 230 de paper i
cartró, 0,77 de piles i 64 tones d'envasos. Respecte a les restes de poda, l'any passat
se'n van recollir 617 tones, 3 menys que al 2002, i es van recopilar 6,63 tones d'oli
vegetal, pràcticament dues tones menys que l'any anterior. El 2003, també ha estat
l'any en què s'ha iniciat la recollida de la fracció orgànica a través de la participació
dels grans generadors, com el Mercat Municipal, restaurants, menjadors escolars i
menjadors de les llars d'avis. Des de l'abril, quan es va engegar, fins al desembre
s'han recollit 36,1 tones de matèria orgànica.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

