
La festivitat de Sant Joan dispara la
recollida de residus als municipis costers

Les dades respecte  al  cap de setmana anterior  a la  festa  marquen un
augment  en  l’arreplega  de  fem  que  arriba  fins  al  21%  en  alguns
municipis

La  nit  de  Sant  Joan  és  una  de  les  cites  més  importants  per  a  molts  municipis,
especialment per a les localitats costeres, ja que durant aquesta jornada s’omplin les
seues platges de gent disposada a saltar les fogueres i les primeres ones després de la
mitja nit.

Però aquesta gran afluència de gent també implica una major generació de residus. A
algunes localitats de la Safor es va recollir de mitja un 13% més de fem que al cap de
setmana anterior a aquesta festa.

Així, a la localitat d’Oliva es van arreplegar més de 73 tones de residus, un 7% més que
a la setmana anterior (68 tones).  Les diferències són majors a Gandia, on el  cap de
setmana de Sant Joan es van recollir 204 tones per les 179 de la setmana d’abans, el que
suposa un increment del 13%. No obstant, però, la diferència més gran es va produir al
conjunt de municipis que conformen Xeraco, Guardamar de la Safor, Piles, Bellreguard,
Daimús i Miramar, on l’arreplegada de residus la realitza la mateixa empresa, i on va
augmentar en un 21% (103 per 84 tones).

Les dades també varien respecte al mateix període de l’any passat. A Gandia la recollida
de residus ha augmentat un 2% respecte a 2016, mentre que a Oliva la pujada ha sigut
d’un 7%. Per contra, al conjunt de Xeraco, Guardamar de la Safor, Piles, Bellreguard,
Daimús i Miramar, l’arreplegada de fem en la Nit de Sant Joan ha disminuït un 21%, ja
que si aquest any s’han arreplegat 103 tones, al 2016 en van ser 130.


