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Els alcaldes de Palautordera i 
Sant Celoni donen per fet que 
l’abocador tancarà a final d’any

L’Agència de Residus també preveu que el dipòsit s’omplirà aquest any
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L’abocador de les Vallès de Palautordera va obrir fa 27 anys

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

Els alcaldes de Sant Celoni i 
Santa Maria de Palautordera, 
donen per fet que l’abocador 
de residus de les Valls, de 
Palautordera, tancarà a finals 
d’aquest any i els municipis 
que hi porten les deixalles 
hauran de buscar alternati-
ves. L’Agència Catalana de 
Residus diu que no hi ha cap 
data fixada per al tancament, 
però admet que al ritme 
actual d’aportació de residus, 
és molt probable que el dipò-
sit arribi a la cota màxima 
permesa per l’autorització 
ambiental a finals d’aquest 
any.

El previsible tancament 
de l’abocador de les Valls 
el va destacar l’alcalde de 
Sant Celoni i president del 
Consorci de Residus del 
Vallès Oriental, Joan Cas-

taño, aquesta setmana, en 
la presentació dels resultats 
del consorci de l’any passat. 
L’alcalde de Santa Maria de 
Palautordera, Jordi Xena, 
també ha apuntat, aquesta 

setmana, que tot i que no 
hi ha una previsió concreta, 
“l’abocador té una capacitat 
i s’hi arribarà en funció de 
les tones que hi entrin. Nin-
gú ho pot assegurar, però la 

previsió és que sigui a finals 
d’aquest any”.

El dipòsit de les Valls, que 
gestiona l’empresa Cespa, va 
obrir l’any 1986 i l’any 2008 
l’Ajuntament i la Generalitat 
havien firmat un conveni 
pel qual hauria de tancar 
l’any 2010. El nou govern 
de CiU, però, va permetre 
que la instal·lació continués 
oberta perquè encara no 
s’havia arribat a omplir, tot i 
que des del PSC s’ha denun-
ciat en reiterades ocasions 
que s’ha superat el límit de 
metres cúbics de deixalles 
i la cota màxima. El tanca-
ment afectarà el municipi de 
Palautordera, que cada any 
rep 120.000 euros de l’em-
presa explotadora de l’aboca-
dor a més de 3,10 euros per 
cada tona dipositada. Els dos 
ajuntaments busquen ara 
alternatives per al sistema de 
recollida de residus.

El Consorci busca alternatives per omplir la planta de compostatge

La recollida de matèria orgànica 
cau a la comarca des del setembre

Granollers

EL 9 NOU

La recollida de matèria orgà-
nica que va a parar a la planta 
de compostatge del Consorci 
de residus del Vallès Oriental 
ha experimentat una caiguda 
important a partir del mes de 
setembre, segons ha indicat 
el president del consorci i 

alcalde de Sant Celoni, Joan 
Castaño. De fet, la davalla-
da es va deixar sentir l’any 
passat en general en la reco-
llida de residus. En l’àmbit 
del Consorci es van recollir 
172.674 tones de residus 
domèstics, un 7% menys que 
l’any anterior, tot i que la 
població va créixer un 0,7%. 
En la recollida selectiva, el 

paper i cartró va caure un 
26,6% arran de l’acció de per-
sones que buiden els conte-
nidors o bé reben el material 
dels comerciants. El vidre, 
en canvi, va créixer un 5,9% i 
els envasos lleugers un 3,5%. 
La recollida a les deixalleries 
també va caure un 7,2%, en 
part, també a causa dels roba-
toris de ferralla.

Santa Eulàlia 

manté els nivells 

de recollida amb 

els contenidors

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

L’alcalde de Santa Eulàlia de 
Ronçana, Joaquim Brusten-
ga, ha explicat que el nou sis-
tema de recollida de residus 
amb contenidors està donant 
els resultats esperats. El sis-
tema es va implantar a mit-
jans de gener en substitució 
de l’anterior, que es feia por-
ta a porta. Segons Brustenga, 
en els primers dos mesos 
s’està arribant als mateixos 
índexs en la recollida selecti-
va i un 15% en les deixalles 
que no es reciclen.

Brustenga apunta que 
aquest percentatge equival al 
que abans llençaven els veïns 
de Santa Eulàlia en conteni-
dors de Lliçà. “Hi havia una 
mena de turisme d’escombra-
ries fins al punt que Lliçà va 
haver de posar un contenidor 
més”. L’alcalde admet que 
encara hi ha alguns punts 
del municipi en què no es fa 
bé la recollida i va anunciar 
que es faria una campanya 
de conscienciació entre els 
veïns d’aquestes zones.

En el conjunt de l’any, la 
quantitat de matèria orgànica 
recollida també va créixer un 
4,2%, però, segons el Con-
sorci, en els darrers mesos, a 
partir del setembre, ha baixat 
fins al punt que ja es busquen 
alternatives perquè la planta 
de compostatge pugui fun-
cionar a ple rendiment amb 
l’aportació de 3.750 tones 
mensuals. Les empreses del 
sector alimentari són una de 
les alternatives que estudia 
el Consorci. 

L’any passat, la planta de 
compostatge va generar 6,8 
milions de Kw/h d’energia 
elèctrica, equivalent al con-
sum anual de 5.600 persones.

La recollida de 
ferralla a les 
deixalleries cau un 
84% en cinc anys

Granollers

La recollida de ferralla a les 
deixalleries també és un bon 
termòmetre de la situació 
econòmica i social. L’any pas-
sat es van recollir 129 tones, 
un 59% menys que l’any 
anterior. En els darrers cinc 
anys, la quantitat ha caigut 
un 84%. La recollida d’elec-
trodomèstics a les deixalle-
ries també ha caigut de 847 
a 311 tones anuals entre els 
anys 2008 i 2012.


