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Tanquem amb gran èxit de participació la campanya per
fomentar el reciclatge de vidre entre bars i restaurants
La taxa de reciclatge de vidre a Torroella i a l'Estartit el 2019 va doblar la mitjana catalana

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'EMD de l'Estartit i l'entitat sense ànim de lucre Ecovidrio han
tancat aquest matí la campanya de sensibilització promoguda durant l'estiu per incrementar el reciclatge
de vidre en el sector de la restauració. Hi han participat prop d'una setantena de bars i restaurants, que
han rebut la visita d'un equip d'informadors ambientals per ajudar-los i estimular-los a reforçar la tasca
de reciclatge que ja fan.
Per fer balanç de la iniciativa i visualitzar el tancament de la mateixa, aquest matí l'alcalde, Jordi Colomí;
el regidor de Gestió de Residus, Marc Calvet, i el president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, s'han
reunit amb el tècnic de gerència a Catalunya d'Ecovidrio, Ivan Costa, a l'Estartit, on han visitat diferents
establiments participants. Tots plegats n’han fet una valoració molt positiva i han conclòs que la
campanya ha posat manifest el compromís important que té el sector local de la restauració amb el
reciclatge. També han valorat molt positivament el treball coordinat i en equip que s'ha fet entre
l'Ajuntament, l'entitat i el sector, i les dades en general del reciclatge a Torroella i a l’Estartit, que se
situen molt per sobre de la mitjana catalana.
La incidència del turisme i l'augment del consum fa dels mesos d'estiu una etapa clau per a la recollida
selectiva d'envasos de vidre, ja que es recull una tercera part de tots els recuperats anualment. A més,
els bars, restaurants i guinguetes són els responsables de la generació del 52% dels residus d'envasos de
vidre d'un sol ús, de manera que són un sector clau per a una transició real cap un model d'economia
circular que no s'ha d’aturar tot i les circumstàncies excepcionals per les quals està passant la societat.
Balanç del reciclatge de vidre el 2019
Des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí s’està treballant per garantir i fomentar la recollida
selectiva, assolir els objectius que marca la Directiva Europea i complir amb les obligacions de la
normativa vigent a Catalunya. En aquesta línia, les dades de la recollida selectiva corresponents al 2019,
indiquen que s'està avançant en la bona direcció. L'any passat es va arribar a les 657 tones, un 3,24 %
superior respecte el 2018.
Com a mitjana, cada ciutadà del nostre municipi va dipositar al contenidor verd 56 kg de vidre, uns 146

envasos per persona. Això representa més del doble que la mitjana a Catalunya, que va ser 22,5 kg de
vidre, uns 77 envasos per persona.
Sobre Ecovidrio
Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre, encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos
de vidre a Espanya des de 1998. La companyia s'encarrega de gestionar íntegrament la cadena de
reciclatge: iniciatives de sensibilització, recollida selectiva, transport i tractament de residus d'envasos
de vidre i la seva posterior comercialització.
Ecovidrio proporciona un servei públic i universal per al ciutadà i posa a disposició de les companyies que
envasen els seus productes en vidre un model de gestió eficaç i eficient, tant des de la perspectiva
ambiental com econòmica.
En l'actualitat, un total de 8.000 companyies envasadores fan possible, a través de la seva aportació, el
sistema de reciclatge. Els sectors integrats a Ecovidrio representen més del 3% del PIB espanyol i
comercialitzen el 99% dels envasos de vidre.
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