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Els centres
educatius podrien
contribuir a recollir
els olis domèstics
Els centres educatius de la ciutat que formen part de l’Agenda
21 escolar estudien la possibilitat d’iniciar un programa per recollir l’oli domèstic, i evitar així
que s’aboqui a l’aigüera, i poder
fer-ne biocombustible.
En la darrera reunió de l’A
genda 21 escolar, es va exposar
una experiència que ja funciona
en altres municipis catalans
i espanyols. Consisteix a distribuir uns pots de plàstic, els
claki, a les escoles per tal que
els alumnes els portin a casa,
els omplin amb els olis domèstics de rebuig i després els tornin a
l’escola. Una empresa d’economia
social s’encarrega de recollir els pots
i de retornar-los buits i nets. L’oli, en
lloc d’anar a parar a les clavegueres,
es transforma en biocombustible.
Segons el regidor de Medi Am-
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bient i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón, “aquesta experiència ja funciona a llocs com Sant Boi o Madrid. La
intenció ara és que les escoles de la
ciutat ho estudiïn. Busquem la seva
complicitat perquè es decideixin
a promocionar-lo entre els alumnes i que aquests prenguin consciència de la conveniència de reciclar
l’oli. Cal pensar que l’oli és un dels
residus més importants que trobem a les aigües que arriben a les
depuradores”.
A Espanya es llencen anualment
uns 200 milions de litres d’oli domèstic per les canonades. El cost
de depurar un litre d’oli de l’aigua és
d’uns 2 euros.
El programa de recollida d’oli
domèstic té un vessant d’educació
mediambiental i també un vessant
social, perquè les empreses que
s’encarreguen de recollir i retornar el

gabriel cazado

Cinc nous centres s’adhereixen a l’Agenda 21
escolar i ja en són un total de 23

A la reunió de l’Agenda 21 es va parlar de la recollida d’olis domèstics

pots són sempre d’economia social.
En el cas que el programa s’implanti
a L’H, l’empresa que s’encarregarà
d’aquesta feina serà Asproseat.
n Cinc noves adhesions
La reunió dels membres de l’A
genda 21 escolar també va servir
perquè cinc escoles més de la ciu-

tat signessin el protocol d’adhesió
a aquesta iniciativa. En concret es
tracta de les escoles concertades
Jaume Balmes i Montessori i dels
instituts públics Llobregat, Eduard
Fontserè i Torres i Bages.
Amb aquests, ja són 23 els cen
tres que estan desenvolupant progra
mes mediambientals dins de l’Agenda 21 escolar. Per al tinent d’alcalde

d’Educació, Lluís Esteve, “cada cop
són més les escoles que inclouen,
dins de les seves activitats, la sensibilitat mediambiental. S’estan fent
horts, s’han instal·lat panells solars,
s’han fet estudis sobre la mobilitat
sostenible i hi ha 12 escoles que han
començat un programa per elaborar
compostatge, entre d’altres activitats”. # n . toril

