Consciència de reciclatge
Actualment, a Mollet hi ha una àmplia consciència sobre la pràctica del
reciclatge, i és per això que des de les institucions públiques hem de posar a
l´abast de la ciutadania tots els mitjans possibles i necessaris per afavorir
aquesta pràctica. Per aquest motiu, i seguint amb aquesta voluntat, des del
Grup Municipal del PP presentarem al pròxim Ple del mes de febrer una moció
per estudiar la possibilitat d´instal·lar contenidors per a la recollida i reciclatge
d´olis d´ús domèstic.
Tots som conscients dels problemes ambientals de l´abocament dels olis de
cuines de les nostres cases, però ens trobem amb moltes dificultats per
dipositar aquest residu amb facilitat, tenint em compte la llunyania de la
deixalleria, que fa que moltes vegades desistim del reciclatge, ja que després
d´acumular a casa, cal traslladar-se després fins a aquest punt.
No n´hi ha prou amb recollir i tractar els residus, sinó que cal valorar-los,
integrant-los en la política mediambiental del municipi i dotant-los d´una segona
vida útil per al cercle de la política mediambiental de les tres R: reduir, reutilitzar
i reciclar.
La deixalla d´oli anual per família amb una mitjana de 4 membres s´ha calculat
que suposa de 18 a 24 litres, tenint en compte que el 97% de l´oli utilitzat en les
llars per cuinar acaba tirant-se per l’aigüera i causant seriosos problemes
mediambientals. Un litre d´oli usat contamina 1000 litres d´aigua.
La idea principal és reutilitzar una gran part de les ampolles d´oli que van a les
escombraries després del seu ús com a sistema per al reciclatge d´oli
domèstic, reduir les substàncies nocives, reduir la depuració d´aigües residuals
i crear llocs de treball en l´àrea de gestió d´oli i fabricació de bio-combustibles.
L’oli usat té moltes altres sortides; indústries tan diverses com la química, la
cosmètica i la farmacèutica aprofiten aquest residu per elaborar adobs,
vernissos, cera, cremes, detergents, sabons, lubricants, pintures, espelmes,
entre d´altres.
Es per tot això que des d´aquest Grup considerem indispensable vetllar per la
correcta gestió dels residus que generem, entre ells, el de l´oli domèstic usat.

