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Artés passa d’abocar el 65 %
de les deixalles al rebuig a
llançar-n’hi només el 21 %
 El municipi celebra aquesta setmana el primer any del porta a porta,

un sistema que ha capgirat radicalment les estadístiques de reciclatge
REDACCIÓ/C.OLIVERAS | ARTÉS

Artés ha passat d’abocar el 65 %
de les deixalles domèstiques que
generava al contenidor de rebuig
a separar aquest mateix percentatge en envasos, vidres, fracció orgànica i paper. En només un any.
La ﬁta s’ha aconseguit gràcies a la
implantació de la recollida porta a
porta, un sistema que ha permès
capgirar l’estadística de reciclatge.
Coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus,
el municipi celebra el primer ani-

L’Ajuntament ha publicat
les dades coincidint amb
la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus

versari del porta a porta traient pit
d’unes xifres de reciclatge que estan molt per sobre de la mitjana de
Catalunya. Durant tota la setmana,
es regalaran plantes, sacs de compost i bosses compostables als
veïns en parades que es col·loca-

El Centre de Serveis d’Oló és
premiat per la «qualitat» en
l’atenció a la dependència
 El projecte guardonat

ofereix «una visió moderna i
humana d’atendre la nostra
gent gran», diu l’empresa
REDACCIÓ | SANTA MARIA D’OLÓ

El nou model d’atenció a les
persones grans en situació de dependència que està duent a terme
el Centre de Serveis per a la gent
gran de Santa Maria d’Oló, que
gestiona l’empresa Sumar, ha estat guardonat per l’Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA), que li ha atorgat el premi
«a la Millora en la Qualitat en l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal».
El projecte premiat, que s’anomena «Tu decideixes com vols
envellir», ofereix «una visió moderna i humana d’atendre la nostra gent gran» que «permet a les
persones envellir tal com s’ha vis-

cut», han explicat fonts de Sumar,
que han afegit que l’objectiu és
«optimitzar el benestar de les persones ateses, permetent que puguin viure als centres com si estiguessin a casa seva i fent-les sentir útils, còmodes i realitzades».
Sumar també ha fet notar que el
programa «s’està implementant
amb èxit en diferents centres residencials i assistencials per a gent
gran de Catalunya». Entre aquests,
i a banda del de Santa Maria d’Oló, també s’aplica a la residència de
Sant Hilari Sacalm, a la Selva; als
centres de serveis d’àmbit rural de
Camallera, Sant Vicenç de Torelló,
Portbou, Fogars de la Selva, Porqueres, Agullana, Riudellots de la
Selva, la Granadella i Torrelavit; a
la residència de Sant Pere de Torelló; al centre de dia Les Bernardes de Salt, i a la residència Bondia Grau de Barcelona.
La gala de premis va ser presidia per la consellera Neus Munté.

L’escola Torres Amat de Sallent
es bolca en l’acapte de sang d’avui
REDACCIÓ | SALLENT

L’escola Torres Amat de Sallent
ha implicat tots els alumnes de cicle superior en les tasques d’organització de la jornada de donació
de sang que es farà avui a la tarda
(de 15 a 20h) en coordinació amb
el Banc de Sang i de Teixits. Aquesta serà ja la cinquena campanya de
recapte de sang en la qual ha participat el centre sallentí.
A banda de fer el disseny del lo-

gotip i l’eslògan de la campanya, els
alumnes també s’han encarregat
de fer la difusió de l’acapte a la comunitat educativa i als veïns de Sallent, amb cartes que demanaven
la participació, amb publicitat a la
ràdio local o amb l’enganxada de
cartells.
Els alumnes també tindran un
pes important avui: ajudaran els
donants i els premiaran amb un
petit obsequi fet per ells.

ran en diversos indrets, com la plaça de la Font o l’escola bressol.
Les dades que recopila l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)
mostren, des del 2000 ﬁns al 2014,
un lleuger descens de la brossa que
va directament al contenidor de rebuig i un lleuger augment de les
deixalles que es reciclen. Tot i
això, la línia del rebuig sempre
està per sobre de la línia de recollida selectiva, amb el 60 %-40 %.
Fins al 2013, les línies d’Artés no
distaven gaire de les generals (va

Parada per recollir plantes ubicada al costat de l’escola bressol, ahir

tancar el 2013 amb el 65 %-35 %,
segons dades de l’ARC). Ara la
tendència s’ha invertit totalment.
Les mateixes dades de l’ARC ja deixaven intuir l’inici del canvi en ﬁnalitzar el 2014 (quan només feia
mig any de la implantació del porta a porta), amb el 51 % de deixalla reciclada i el 49 % de rebuig.
Ara, coincidint amb la celebració del primer aniversari, l’Ajun-

tament ha fet públiques les dades
de tot un any complet amb el porta a porta: només s’han llançat al
rebuig el 21 % de les deixalles. És
a dir, els artesencs han separat (i
per tant s’ha reciclat) el 79 % de la
brossa domèstica que han generat.
Entre els canvis més signiﬁcatius hi ha el de la matèria orgànica
(del 13 % al 45 %) i els envasos (del
4 % al 15 %).

