Cugat.cat / noticies
L'extensió a tot el municipi de la fracció orgànica afavoreix que la recollida selectiva
augmenti un 6%
La implantació de la recollida de brossa orgànica a la
Floresta, les Planes i Valldoreix ha posat el punt final al
desplegament d'aquest servei a tot el municipi. L'actuació ha
permès incorporar 13.000 persones més a la recollida de la
fracció orgànica. Aquesta mesura ha possibilitat augmentar
un 6% la recollida selectiva a Sant Cugat en l'últim any, tot i
que la ciutat encara està lluny de la mitjana dels municipis de
l'àrea metropolitana.

En concret, l'Ajuntament informa que 13.100 persones de Valldoreix, les Planes i la Floresta s'han sumat
durant el 2009 al servei de recollida de brossa orgànica, cobrint, d'aquesta manera, la totalitat del municipi. En
la presentació del balanç de les actuacions municipals en recollida selectiva i prevenció de residus, aquest
dijous, la tinenta d'alcalde de Serveis Urbans, Cristina Paraira, ha destacat aquesta fita com el principal repte
del 2009.
Cristina Paraira: La implantació de la recollida de la brossa orgànica a tot el muncipi ha estat
l'actuació més important del 2009.
Tot i que això ha contribuït a l'augment d'un 6% de la recollida selectiva al municipi durant el 2009, Sant
Cugat encara està lluny de la mitjana metropolitana, que se situa per sobre del 30%. L'any passat, la nostra
ciutat va recollir separadament el 23'2% dels residus que va generar.
A tot el municipi s'han col·locat 52 nous contenidors d'envasos, 22 de paper i 25 de vidre, i s'ha multiplicat per
dos i per tres, segons les zones, la freqüència de recollida. Paraira també ha destacat l'èxit del compostatge
casolà, així com el servei de recollida de roba. En aquest sentit, des de l'octubre, quan es van instal·lar els
contenidors, i fins al març s'han recollit 137 tones de roba. A causa de l'èxit de la iniciativa, fruit de l'acord del
consistori amb les entitats Roba Amiga i Humana, s'han col·locat 25 contenidors més, sumant un total de 68.
Paraira ha apuntat per on passen les properes actuacions de l'Ajuntament.
Cristina Paraira: Hem d'intentar produir menys residus. Aquest és el 'gran què' del municipi, i per aquí
han de passar les actuacions.
La tinenta d'alcalde de Serveis Urbans també ha destacat l'actuació duta a terme durant la Festa Major
'sostenible', quan es van aconseguir reciclar un 94% dels gots utilitzats durant les activitats.
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