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La valorització de residus municipals va arribar el 2018 al 40,26%,
un punt per sobre respecte l’any anterior

Dijous 28 de març de 2019

L’augment obeeix principalment a la implantació de la recollida porta a porta
als comerços

L’Ajuntament ha fet balanç de la recollida selectiva de deixalles a Castellar del
Vallès durant el 2018. En termes globals, la població va generar l’any passat un
total d’11.126,72 tones de residus municipals.

D’aquesta quantitat, els castellarencs i les castellarenques van aportar 4.479,26
tones de deixalles a les àrees d’aportació voluntària i la Deixalleria Municipal que
es van poder reutilitzar, reciclar o recuperar. Aquesta xifra suposa una valorització
del 40,26% del total de residus municipals gestionats, 1,17 punts per sobre respecte
l’any anterior.

En termes globals, la recollida selectiva va augmentar l’any passat en 290,74 tones.
Aquesta dada obeeix principalment a la implantació de la recollida porta a porta a
més de 80 establiments comercials i de restauració situats a L’Illa del Centre.

Pràcticament totes les fraccions de recollida selectiva han augmentat respecte el
2017: entre d’altres, la recollida de matèria orgànica ha augmentat en 91,81 tones
(+15,38%); la de paper i cartró, en 56,62 tones (+12,16%); la d’envasos, en 49,40
tones (+18,70%); la de vidre, en 36,26 tones (+9,83%); la fracció vegetal, en 24,41
tones (+3,83%) i la de tèxtil, en 11,76 tones (+15.96%). 

El total de residus municipals generats a Castellar durant el 2018 va augmentar un
3,84% respecte el 2017. En valors absoluts, es van generar 411,28 tones més de
residus. La quantitat de residus generats per habitant també ha augmentat, ja que ha
passat d’1,23 quilos per habitant i dia l’any 2017 a 1,27 quilos per habitant i dia
l’any 2018.

Un 59,74% del total de residus municipals recollits durant el 2018 es corresponen
amb la fracció resta, el que equival a 6.647,46 tones, 120,54 tones més respecte
l’any anterior. Aquesta quantitat de residus es gestiona al Centre de Tractament de
Residus del Vallès Occidental (CTR), fet que permet reduir el percentatge de
deixalles que s’han de destinar finalment a l’abocador controlat,  a més d’extreure el
màxim aprofitament dels materials recuperables.
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Podeu consultar totes aquestes dades a l’apartat Castellar en xifres del web
municipal http://www.castellarvalles.cat/31813/indicador/174/.

Fi de la campanya comarcal “Excuses o separes”

Dilluns passat, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental va
cloure la campanya “Excuses o separes”, que des del passat mes de novembre s’ha
dut a terme a la comarca amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de
separar els residus. La iniciativa ha volgut trencar les excuses que posa la gent a
l’hora de reciclar i donar arguments per a fer-ho.

La cloenda es va fer amb un acte d’agraïment a les persones que des dels diferents
municipis han fet d’influencers locals, escampant el missatge de la necessitat de
reciclar a diferents àmbits i sectors de població. La trobada, que va fer-se al Parc
Audiovisual de Catalunya, va reunir una cinquantena dels municipis participants i
va servir també per fer balanç de les actuacions realitzades.

La campanya ha girat al voltant de 4 eixos: els qui posen excuses o els qui separen,
el malbaratament alimentari, la separació de la fracció orgànica i la separació de
l’oli.

D’altra banda, l’Ajuntament disposarà properament d’un estudi que determinarà la
viabilitat tècnica i econòmica d’estendre la recollida porta a porta dels residus
municipals a totes les llars del municipi.
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