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Vacarisses dobla les dades de
recollida selectiva amb la posada
en marxa del porta a porta
Les capitals de comarca se situen per sota del 40%, molt lluny encara del 60%
previst l'any 2020

Recollida selectiva del Vallès Occidental l'any 2018. | Consorci Vallès Occidental

Vacarisses s'ha convertit en el municipi de la comarca del Vallès Occidental que ha registrat
l'evolució més positiva de recollida de residus en l'últim any. Segons les dades de recollida
selectiva dels diferents municipis adherits al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental (http://www.residusvalles.cat/) , Vacarisses ha aconseguit doblar els percentatges de
recollida selectiva amb la posada en marxa del porta a porta.
En concret, s'ha passat del 41% al 82% en tan sols un any, esdevenint el municipi amb més
evolució del Vallès Occidental durant el 2018. En una entrevista amb LaTorre, l'alcalde del
municipi, Toni Masana, assegurava que estaven molt satisfets amb les dades
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/68043/toni/masana/coincidim/linia/r4/esta/aba
ndonada/pero/desconfiem/arribin/inversions) . Precisament el ple de març va aprovar la pròrroga
del contracte del servei de porta a porta per quatre anys més, fins al 2023.
Les mateixes dades indiquen que hi ha una tendència comarcal d'increment generalitzat de la
recollida selectiva, situada prop del 39%, encara lluny de l'objectiu del 60% de l'Acord marc de
Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental 2016-2020 (PREVOC).
L'informe del Consorci de Residus mostra una altra tendència comarcal basada el fort increment
del 5% en la generació de residus, tornant a volums anteriors a la crisi econòmica. En el cas de
Vacarisses, el 2018, se'n van generar 3.080 tones.
Les capitals de comarca, amb molta feina per fer
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Matadepera segueix liderant els percentatges de recollida selectiva, amb el 90,74%, i a banda de
Vacarisses, només Palau Solità i Plegamants supera el llindar del 60%, amb el 73,09%. Hi ha sis
municipis més que es troben entre el 40%, que és la mitjana de Catalunya, i el 60% del 2020:
Rellinars (53,73%), Polinyà (44'34%), Sant Llorenç Savall (43,21%), Viladecavalls (42,19%),
Ullastrell (42,07%) i Castellar del Vallès (40,26%).
Mentre que les capitals de comarca, Terrassa (37,38%) i Sabadell (32,91%), encara tenen molta
feina per aconseguir superar el 40% i arribar l'any vinent al 60%. A la cua del reciclatge també hi
ha Sentmenat (39,15%), Rubí (36,74%), Santa Perpètua de Mogoda (35,47%) i Sant Quirze del
Vallès (34,63%).
En una bossa tipus de residus d'un habitatge del Vallès Occidental, és a dir, del total de residus
recollits, el 61% dels residus són Resta, l'11% és matèria orgànica, un 6% és paper, un 5% són
envasos, un 4% vidre i un 12% altres residus (fracció vegetal, piles?). Per tant, la fracció resta
encara té un paper massa destacat.
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