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L’alcalde Corbacho visita diversos equipaments de l’Entitat de Medi Ambient (EMMA)

El Pla metropolità dóna prioritat al
reciclatge i la reutilització de residus
LA VISITA

Transformar
les deixalles
en energia i
compostos
vegetals

Incineradora,
compostatge
i abocador

L’Entitat Metropolitana del Medi
Ambient (EMMA) està executant
un Pla de residus per reciclar i
transformar les deixalles que es
generen a les poblacions de la zona. Fins a l’any 2010, i amb una
inversió global de 44.219 milions
de pessetes, el programa de residus està construint equipaments i
restaurant l’abocador del Garraf
per a la seva clausura.
L’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, va visitar algunes d’aquestes instal·lacions convidat pel president de l’EMMA, José Ignacio Cuervo, per conèixer el
procés de transformació dels residus i després que el Ple municipal aprovés el mes passat el plec
de condicions per al nou servei de
recollida d’escombraries i neteja
viària que s’adjudicarà l’any vinent.
La nostra ciutat genera anualment
unes 100.000 tones de deixalles.
Segons José Ignacio Cuervo,

GABRIEL CAZADO
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Corbacho i Cuervo escolten les explicacions dels responsables de la incineradora de Sant Adrià
“el Pla metropolità de residus
aposta pel reciclatge i per fer ús
de les alternatives mediambientals
més avançades pel tractament
dels residus. Ara cal augmentar la
conscienciació dels ciutadans i
buscar un espai de cooperació entre els ajuntaments per anar implantant totes les modalitats de re-

collida selectiva als municipis”.
A banda dels equipaments ja
existents, el pla preveu construir
tres ‘ecoparcs’, una instal·lació que
aplegarà una planta de compostatge i una altra de metanització
per extreure el gas de les deixalles.
L’alcalde Corbacho es va mostrar
convençut que aquests nous equi-

paments demostraran que “desenvolupament i economia no són incompatibles amb la sostenibilitat i
el respecte al medi ambient. La millor contribució a la sostenibilitat –
afegeix– vindrà de la mà de la tecnologia; la segona, la cultura cada
cop més mediambientalista de la
població”.

Corbacho i Cuervo van visitar la incineradora de Sant
Adrià de Besòs –on les deixalles es transformen en
energia elèctrica–, la Planta de Compostatge de Castelldefels –que crea compost a partir de residus vegetals dels mercats i de
l’esporga– i la restauració
de l’abocador del Garraf i
la Planta de Tractament de
Lixiviats, que depura els residus líquids que desprenen les escombraries.
En aquests equipaments van veure com d’una tona d’escombraries
s’obtenen 430 kW/h i només 30 quilos de cendra
que no és possible transformar. O com el metà que
produeixen els residus que
encara no han desaparegut de l’abocador del Garraf fa funcionar la Planta
de Lixiviats, una instal·lació
que recupera el líquid contaminat que es desprèn de
les escombraries.

