-Nota de premsa-

El residu orgànic a la parada verda
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha posat a l’abast dels ciutadans una nova eina per a
comunicar els conceptes bàsics en matèria de medi ambient, “La Parada Verda”. Cada
dia de mercat setmanal s’instal·la a la Plaça de Catalunya i informa als vianants de
diversos aspectes relacionats amb la protecció del medi ambient. Dintre d’aquesta
activitat, el passat dimarts dia 17 de juny, es va tractar monogràficament el tema de la
recollida i gestió del residu orgànic a Mollet.
Les activitats realitzades, el passat dimarts, van consistir en la presentació d’un nou
model de contenidor per a la via pública equipat amb un filtre per a les olors, es varen
repartir cubells de 10 litres i bosses compostables per a separar el residu orgànic a la
cuina, s’informà dels resultats de la recollida i de gestió del residu orgànic a Mollet dels
darrers anys. També s’exposà un dels compostadors que l’Ajuntament ha cedit als
hortelans de Gallecs per a què aprofitin els residus vegetals generats als propis horts per
tal de fer-ne adob. Finalment, es van realitzar un centenar d’enquestes per a determinar
el grau de satisfacció dels enquestats amb els serveis municipals de neteja viària i
recollida selectiva i l’interès dels enquestats en participar en el futur programa per
expendre el compostatge casolà a jardins privats i públics de la ciutat.
Paral·lelament a la Parada Verda, gràcies a la col·laboració del Departament de Medi
Ambient i Habitatge a través de l’Agència de Residus de Catalunya, es va instal·lar
l’exposició “Orgànica” a la plaça Major.
Davant la bona acceptació ciutadana de la temàtica presentada, es repetiran les activitats
els proper dia 25 de juny a la Plaça Catalunya, juntament amb el mercat setmanal i, ben
aviat, dins de les activitats de la Parada Verda, es preveu tractar altres temes relatius a la
recollida selectiva de residus i la neteja de carrers, presentant la feina feta fins ara, els
nous projectes de futur i els nous materials i vehicles.
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