
La generació de residus augmenta més d’un 7%
durant la Fira de Xàtiva 2017

Els dies 16 i 21 d’agost es van recollir més de 51 tones

Cerdà: “La generació de residus és la millor  manera de
mesurar l’afluència de gent”

El Consorci per a la Gestió de Residus V5 – COR ha donat a conèixer les dades de

recollida de residus a  Xàtiva durant el  mes d’agost,  que han ascendit  a  un total  de

1.006.000 kg. Aquesta xifra suposa un augment del 4,31% respecte a l’any anterior, ja

que durant el mateix període de 2016, la recollida es va xifrar en 964.400 kg. L’augment

de les tones es deu a un increment de l’activitat econòmica, especialment durant els dies

de Fira de 2017.

Impacte de la Fira 2017

Durant 2016, el nombre de tones gestionades pel COR, provinents de Xàtiva, va ser de

237.760 kg, mentre que aquest any la xifra ha sigut de 254.971 kg, el que suposa un

augment del 7,24% en la generació de residus.



Els dies de major impacte van ser el 16 i el 21 d’agost, quan es van recollir més de 51

tones.  Aquestes xifres disten molt  de les mateixes  recollides  un any abans,  quan es

registraren 37,2 i 21,5 tones respectivament.

El dia més tranquil va ser el 20 d’agost, quan la recollida va superar per poc les 22

tones, seguit del dia 15, amb 27,04. En la resta de dies, la generació de residus oscil·là

entre les 31 i les 32 tones.

“La generació de residus és la millor manera de mesurar l’afluència de gent. Es tracta de

xifres molt importants, pel que es confirma la important assistència que ha tingut la Fira

d’aquest any”, ha destacat el president del COR y alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

Hi ha que recordar que durant la Fira el COR va posar en marxa una campanya per

conscienciar sobre la reducció de residus en les festes populars, amb la que es va nodrir

al municipi de contenidors repartits per tota la zona festiva, a més de la implantació

d’un estand d’informació en el que el visitant podia trobar una sèrie de consells per a

disminuir la quantitat de residus.


