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Sant Cugat, el municipi de més de
50.000 habitants que més recicla
de Catalunya
Recicla un 51,96% dels seus residus, superant a ciutats com Girona, Terrassa,
Rubí i Sabadell

Recollida de residus de Sant Cugat. | Mané Espinosa

Amb un 51,96% dels seus residus reciclats, Sant Cugat es converteix en el municipi amb la
taxa de reciclatge més elevada de tot Catalunya, entre les localitast de més de 50.000
habitants, segons les dades publicades per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). El 2020
cada santcugatenc va generar 450 quilos de brossa dels quals es van reciclar 234. En total es
van recollir 21.788 tones.
Incrementar la recollida selectiva ha estat un dels principals objectius de la localitat, així ho
demostra el creixement de les dades (https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/3605/santcugat-recicla-gairebe-meitat-recollida-selectiva) dels tres últims anys: un 48,57% el 2019 i un
48,08% el 2018. Els números de la ciutat superen en sis punts la mitjana catalana del 2020
(45,9%). A més, és el municipi de més de 50.000 habitants amb la taxa més alta de reciclatge
de tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un 38,49%.
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Ha registrat uns números molt per sobre de poblacions del Vallès Occidental com Terrassa i
Sabadell, amb un reciclatge del 42,17% i 38,07%, respectivament. Fins i tot de la veïna
Cerdanyola, amb un 40,83%. Girona, juntament amb Sant Cugat, són les dues ciutats que
superen el 50%, en aquest cas la capital del Gironès un 51,77%.
El creixement també es pot veure en totes les categories de residus comparant les dades de
2020 amb les de 2018: s'han recollit 517 tones més de vidre i envasos, 594 més de paper i
570 més de residus orgànics.
[noticia]5496[/noticia]
El consistori ha celebrat les bones xifres i ha agraït ?l'esforç de tota la ciutadania compromesa
amb la cura del medi ambient?, tal com ha afirmat el regidor de Serveis Urbans, José Gallardo.
Malgrat els bons resultats, la voluntat és seguir incrementant les dades ?millorant la recollida
selectiva a Sant Cugat mitjançant nous sistemes adaptats a cada zona?, ha afegit el tinent
d'alcaldia, Pere Soler.
[h3]Menys residus municipals per la pandèmia[/h3]
Les dades publicades per l'ARC també han posat de relleu que la generació municipal de
residus a l'any 2020 a Catalunya s'ha rebaixat, unes 72.000 tones, amb un total de poc menys
de quatre milions de tones. Així el quilogram per habitant anual ha passat de 527 el 2019 a 511.
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