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Castellar del Vallès estrena cinc nous contenidors de recollida d’oli
domèstic

Dimarts 12 de febrer de 2019
Programes| Oli

L’actuació s’emmarca en la campanya de sensibilització ambiental “Excuses o
Separes”

Castellar del Vallès estrena aquesta setmana cinc nous contenidors de recollida d’oli
domèstic que el Consorci de Residus del Vallès Occidental hi ha instal·lat en el
marc d’una nova campanya de foment del reciclatge de l’oli usat.

Els nous contenidors de color taronja s’han instal·lat a la Ronda de Tramuntana –
Escola Bonavista, al carrer de Barcelona – plaça d’Europa, a l’avinguda Onze de
Setembre – plaça Mossèn Cinto Verdaguer, a la Ronda de Turuguet – INS Castellar
i a la carretera de Castellar del Vallès – carrer Sorrera (Sant Feliu del Racó).
Aquests cinc contenidors se sumen als sis ja existents als carrers de Tarragona
cantonada amb carrer de Jaume I, carrer de Prat de la Riba (davant de la pl. de
Catalunya), pl. del Forjador amb carrer del Dr. Vergés, avinguda de Sant Esteve
(davant plaça de la Llibertat), carrer de Caldes i pl. de Joan Coromines. Cal
assenyalar que, a banda dels contenidors existents en àrees d’aportació voluntària
situats als carrers, l’oli també es pot portar a la deixalleria municipal, situada al
polígon industrial del Pla de la Bruguera (c. del Berguedà, 37).

Per donar a conèixer aquesta nova actuació, el Consorci compta fins divendres 15
de febrer amb un educador ambiental que circula amb una bicicleta retolada amb el
lema de la campanya i equipada amb portaequipatges i megafonia que, a moda
d’afilador, fa una crida a la població perquè l’oli usat de la cuina es recicli als
contenidors corresponents i reparteix embuts per facilitar la recollida d’oli en
ampolles de plàstic que s’han de dipositar als contenidors. Així mateix, es promou
alhora un mitjà de transport no contaminant i saludable.

A més, el Consorci ha elaborat també un flyer informatiu que es repartirà a les
portes del veïnat de l’entorn dels nous contenidors i que, amb un format de penjador
de pom de porta, informa de l’arribada del nou contenidor d’oli a la zona.

La instal·lació dels cinc nous contenidors forma part d’una campanya que arribarà a
15 municipis del Vallès Occidental i durant la qual s’instal·laran un total de 60 nous
contenidors d’oli, que se sumaran als 163 que actualment hi ha instal·lats a la
comarca.
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El reciclatge de l’oli usat és especialment important, ja que es tracta d’un tipus de
residu que si no es gestiona correctament i es llença per la pica ocasiona
obstruccions a les canonades i dificulta la depuració de l’aigua. En canvi, el seu
reciclatge permet la generació de biodièsel, un combustible menys contaminant pel
medi ambient.

Val a dir que aquesta campanya de recollida d’oli domèstic s’emmarca en la
campanya “Excuses o Separes”, iniciada al novembre i que compta amb una pàgina
web (www.residusvalles.cat/excusesosepares) i un WhatsApp informatiu (656 89 37
09) per resoldre qüestions referents als residus.
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