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Primeres quelxes en diferents
>ipis del Segr¡Ò pel sistemoMUNIC

de recollido de residus per illes
Els contenidors es veuen col'lapsats per la brossa

Ueida
H, HUGUET

El nou sistema de recollida se-

lectiva per illes, que es va posar

en marxa la setmana passada en

diversos municipis del Segrià, ha

rebut crítiques dels veins per la

quantitat de residus que shcu-
mulen fora dels contenidors.

En el cas dAlcoltge, les queÈ

xes venen dónades per la poca

freqüència de buidatge dels con-

tenidors. Un problema que lhl-
caldessa de la localitat, Maria Llu-

îsa Prat, admet i pretén trobar-hi
solució reajustant el calendari
de recollida dels residus. Actual-
ment cada dia de la setmana es

passa a recollir una fracció de dei-
xalles, segons explicava PraÇ qui

també apuntava que S'està estu-
diant instal'lar noves illes de con-

tenidors o moure'n algunes, de

les 29 que hi ha a dia d'avui, cap a

altres punts del municipi. [alcal-
dessa, però, és conscient que es

tracta d'un problema dificil solu-

cionar durant el mes d'agost, ja

que és un període de vacances.

Tot i això, apuntava que la briga-

da municipal revisarà les illes per
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tal de netejar-les, en cas que s'hi

torni a acumular brossa.

Pel la seva banda, la presi-

denta del Consell Comarcal del

Segrià, Maria José lnvernón, ex-

plicava que en cas que els Ajun-
taments demanin increméntar la

freqüència de recollida o el nú-
mero d'illes no hi haurà cap pro-

blema, però sí que ascendirà el

preu del servei, que actualment
el gestiona una UTE. lnvernón,

alhora, advertia que cal un temps
per veure realment com funciona
el nou sistema, perquè "ara ma-

teix encara es troba en període

d'adaptació".

. Alguns veins i veTnes de Torre-

farrera també han informat del

mateix problema per l'acumulació
de residus fora dels contenidors.
El serveitambé s'ha instal'lat a al-

tres poblacions com Almacelles,
Albatàrrec, Aitona o Alpicat.

Fa cosa d'un any el Consell Co-

marcal del Segrià va proposar als

consistoris de la comarca implan-
tar els sistemes de recollida porta

a porta o per illes. Cada municipi
en va escollir el que volia instal-

lar. En el cas dAlcoletge es va fer
una consulta popular on la po-

blació va escollir el nou sistema.
Aquest servei té un Percentatge
de reciclatge del45'50%,i el por-

ta a porta d'un70%.
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