Carles Banús i Puigivila

LA RECOLLIDA SELECTIVA

Fa aproximadament 5 mesos que a Tavèrnoles es va inaugurar el punt de recollida selectiva;
un espai ampli, de fàcil accés i on tots hem de mirar de fer la tria d’escombraries de la millor
manera possible, ja que al cap i a la fi això revertirà en l’import de la taxa per a la recollida
d’escombraries. L’objectiu d’aquest escrit, però, és explicar què se’n fa d’allò que es recull
selectivament i desmitificar algunes de les llegendes urbanes que corren al respecte. La
primera de totes: és fals que tot el què hi ha als contenidors ho reculli un mateix camió i al final
quedi tot barrejat en un mateix lloc.
La matèria orgànica, que representa més d’un 40% del pes total de les deixalles que es
generen, es destina al compostatge. Després d’un procés més o menys llarg i sota unes
condicions òptimes d’oxigen, humitat i temperatura, s’arriba al compost final llest per a utilitzar
com a adob natural i per a la formació de substrats.
Pel que fa al vidre, aquest residu és 100% reciclable, és a dir, d’un kg de vidre utilitzat se n’obté
un kg de vidre nou. El procés de recuperació consta primerament de l’esmicolament del vidre i
la separació de restes metàl·liques i de suro; posteriorment es fon i ja està llest per a la
fabricació de nous envasos de vidre.
La resta de material reciclable la formen el grup d’envasos lleugers i de paper i cartró.
D’envasos lleugers n’hi ha del tipus fèrric i alumínic, que són 100% reciclables i se’n poden
obtenir noves llaunes; del tipus plàstic, que es poden reutilitzar per fabricar bosses de plàstic,
mobiliari urbà i nous envasos de plàstic per a ús no alimentari; i del tipus brics, on s’aprofiten
per separat cadascun dels materials que el composen (paper, polietilè i alumini). Pel que fa al
paper i cartró, primerament cal separar-ne la tinta mitjançant processos químics, seguidament
se n’obté la pasta de paper i posteriorment, ja que el rendiment del paper vell és d’un 90%, s’hi
afegeix cel·lulosa de la fusta per poder-ne fabricar paper reciclat.
Tot el que no entra dintre d’aquests grups de recollida selectiva és el què es coneix com a
rebuig, i que es portat a un abocador controlat; en el cas de la comarca d’Osona aquest
abocador es troba a Orís.
Separar les deixalles surt a compte i és un gest envers el nostre futur i el dels que ens
precediran.
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