LOficina dInformació Ambiental va posar
en marxa el desembre passat una
campanya de foment de la recollida dels
olis domèstics. En el primer trimestre de
2008 el volum doli recollit a Parets ha
augmentat un 331% respecte del mateix
període de 2007:

Pots passar per
lOficina dInformació
Ambiental a buscar el
teu bidó per a la
recollida dolis domèstics i buidar-los en els
tres punts disponibles:
Pàrquing del Camp de les Peces
Avinguda de Catalunya (benzinera)
Deixalleria (Polígon Llevant)
Utilitzant el carnet de la deixalleria pots estalviarte fins al 15% de la taxa de prestació de serveis
mediambientals.

Loli recollit en aquest 1r trimestre de 2008
es reparteix entre els tres punts de recollida
existents de la següent manera:

Col·labora:

Les dades que es presenten en aquest
tríptic són el resultat de lenquesta sobre
hàbits de reciclatge que sha elaborat
entre les persones que han passat per
lOficina dInformació Ambiental a recollir
el seu bidó per reciclar els olis domèstics.

Dentre totes les persones enquestades, el
96,4% afirmen que duen a terme recollida
selectiva en els seus domicilis. Consultades
per lús de cadascun dels contenidors de
reciclatge sobtenen aquestes dades:

De les 476 persones que han respost
lenquesta, el 82,4% diuen anar a la
deixalleria almenys un cop a lany.
Preguntades per la freqüència amb què
visiten aquest equipament, les respostes
són:

En total shan realitzat 476 enquestes a
ciutadans i ciutadanes de Parets,
repartides per barris de la següent
manera:

Segons les dades que ofereix el Consorci de
Residus del Vallès Oriental, el pes de residus
que hem reciclat a Parets va créixer entre
2006 i 2007:

El nombre de persones que fan ús de la
deixalleria del polígon Llevant creix mes
a mes. Comparant dades del 1r trimestre
de 2008 respecte el mateix període de
2007, hi ha hagut un increment del:
Totes les enquestes shan elaborat entre
els mesos de gener i abril de lany 2008.
I el rebuig, és a dir, els residus que enviem a
labocador shan reduït:

