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Torroella de Montgrí tanca el 2018 amb un nou increment de
la recollida selectiva

Torroella de Montgrí va tancar el 2018 amb un nou increment de la recollida selectiva de residus urbans i
una disminució del rebuig que es porta a l’abocador, segons es desprèn de la memòria del servei, de la
qual avui es dona compte en el Ple. Es manté, doncs, la tendència positiva dels darrers exercicis. En
termes percentuals, els torroellencs i estartidencs van reciclar el 43,67 % dels residus generats, entre el
que van aportar als contenidors de selectiva i a la deixalleria municipal.
La selectiva va representar el 32,40 %, pràcticament 3 punts més que el 2017. Si ho comparem amb el
2014, el diferencial és enorme, ja que aquell any el percentatge va ser del 17,65 %. Això vol dir que en
quatre anys la selectiva a Torroella de Montgrí pràcticament s’ha doblat.
Són xifres molt bones, però que estan per sota dels objectius fixats a nivell local (50 %) i dels cada cop
més exigents requeriments de la Unió Europea i de l’Agència Catalana de Residus. Segons el Programa
General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20), els objectius
reciclatge per als anys proper anys són: 55 % el 2025, 60 % el 2030 i el 65 % el 2035.
En termes absoluts, durant el 2018 a Torroella de Montgrí el servei de selectiva va recollir 8.748,99
tones, 121,16 més que l’any anterior (+ 1,38 %). Malgrat aquest augment, cal remarcar que ha disminuït
la quantitat de rebuig (87,32 tones que han deixat d’anar a l’abocador) i ha augmentat en 208,48 tones
la recollida selectiva.
El 2018, l’eliminació del rebuig, el que es porta a l’abocador, ha tingut un cost per al municipi d'uns
544.00 euros. Cal tenir en compte que la taxa per accés a l’abocador s’incrementa anualment un 10 %,
per la qual cosa, a més reciclatge, menor serà el cost de gestió dels residus i menor serà l'import de la
taxa a pagar. Aquest és un dels grans objectius que s’ha fixat l’Ajuntament en matèria de gestió de
residus.

L'alcalde, Josep Maria Rufí, que manté directament les funcions de la regidoria de Serveis Municipals,
recorda que una bona separació en origen millora la recollida selectiva i augmenta l'aprofitament dels
materials, reduint l'impacte ambiental de la generació de residus, així com el seu cost de tractament. En
aquest sentit, assegura que «encara queda molt marge de millora, sobretot en la separació correcta dels
residus en origen a les nostres llars, ja que molts dels dipositats als contenidors de rebuig podrien anar,
sobretot, als contenidors de la brossa orgànica o envasos».
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