NOTÍCIES

La planta de reciclatge de Sabadell defensa que els residus enviats
a Mallorca són inofensius
Els responsables de les instal·lacions de Can Roqueta es defensen de les crítiques que estan rebent des
de les illes. Més de 3.000 persones han fet una cadena humana a Palma, aquest dissabte, en contra de la
incineració de residus de fora
Karen Madrid
Els responsables de la Planta Intercomarcal de Reciclatge (PIRSA) situada al polígon de Can Roqueta de Sabadell i que
es dedica a la recollida i tractament de voluminosos, defensen que els residus que envien a Mallorca per ser incinerats
no suposen cap perjudici pel medi ambient. El gerent de PIRSA, Emili González, ha explicat que les deixalles que surten
de les instal·lacions sabadellenques ho fan convertides en Combustible Sòlid Reutilitzable (CSR), un material que “no
emet gasos ni olors”, ja que no deixa de ser “residu industrial al qual s’han retirat tots els materials impropis”. En aquest
sentit, recorda que no es necessita “ni tan sols un permís especial” per fer-ne el trasllat. González es defensa així de les
crítiques que està rebent l’enviament de CSR a les illes, que van culminar aquest dissabte amb la formació d’una
cadena humana de més de 3.000 persones a Palma en contra de la incineració de deixalles de fora de les illes Balears.
La Planta Intercomarcal de Reciclatge s’ha decantat per l’opció d’enviar residus a Mallorca davant l’excedent que tenen
les instal·lacions. Concretament, produeixen 40.000 tones anuals de més, que fins ara venien a les empreses
cimenteres però que amb la crisi del sector de la construcció han hagut de reorientar-se cap a d'altres sortides. Una altra
de les opcions que tenia l’equipament sabadellenc era enviar aquests residus a un dipòsit, però a Catalunya hi ha molt
poques instal·lacions d’aquest tipus i “no suposen un rendiment econòmic del CSR”. En canvi, la incineració permet
convertir aquestes deixalles en energia elèctrica i, per tant, obtenir-ne uns beneficis. En aquest mateix sentit, González
ha explicat que la planta mallorquina està infrautilitzada, ja que les illes només produeixen un alt nivell de residus a
l’estiu, arran del turisme, amb la qual cosa la resta de l’any poden ser amortitzades amb les deixalles externes. Per tot
plegat, des de Sabadell, es preveu enviar entre 100 i 150 tones de CSR diàries a Mallorca durant els mesos d’hivern.
Les instal·lacions sabadellenques són les primeres en nombre de deixalles tractades de la demarcació de Barcelona. En
els seus 16.000 metres quadrats es seleccionen una dotzena de residus diferents procedents de la indústria, la
construcció i els voluminosos municipals, és a dir, els residus que els particulars deixen a les deixalleries. Els materials
reciclables es venen a les plantes corresponents, mentre que els que no ho són es trituren i conformen el CSR. Cada
any es produeixen 150.000 tones d’aquest material, gràcies a una maquinària alemanya que ha suposat una inversió de
prop de tres milions i mig d’euros. Per portar a terme aquesta tasca, PIRSA també treballa amb Everest i amb Foment
del Reciclatge.

