Reduir. Reciclar. Reu litzar
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En el Ple del Consell dels Infants, noies i nois de 5è i 6è de les escoles de Mollet, exposaven
que tenien molt clar la regla de les 3 erres, “Reduir. Reciclar. Reu litzar”, per això van fer
bones propostes per a millorar la recollida selec va.
Per a ells fer les coses ben fetes en la recollida de residus, era una gran contribució que com
a ciutadans podem fer per en la lluita contra el canvi climà c que amenaça al nostre planeta.
De novembre de l’any passat ns a març van comprovar quin era el des del residus que
generem i el valor en posi u o en nega u que pot signi car-ho el fer-ho bé o malament.
El fer-ho bé són avantatges econòmiques però sobre tot medi ambientals. Fer-ho malament
tot el contrari, malmetent el medi ambient i haver de pagar més com a ciutadans per què
ens recullin les escombraries.
Visitant el Consorci de Residus del Vallès Oriental van comprovar, que amb la resta de fracció
orgànica recollida a la nostra comarca, després d’un procés biològic s’aconseguia gas, que
amb aquest gas es bellugaven motors que generaven electricitat, en una quan tat per
abas r una ciutat de 5.000 habitants. A més s’aconseguia un compost que serveix d’adob pel
camps i jardins vallesans.
Com a ciutadans, de la mateixa manera que ho han fet aquests infants molletans, hem de
prendre consciència del que signi ca fer bé les coses, generant menys residus i fent-ne una
bona tria selec va.
El país no és ric en recursos naturals, com poden ser el petroli o el gas. Hem vist com els seus
preus s’han apujat de manera desmesurada i que els venedors els fan servir com a pressió i
com a xantatge cap als estats que no en disposen.
Els països seran lliures quan generin un percentatge important de recursos energè cs.
Reciclar bé, apro tar bé la matèria orgànica per a generar electricitat pot ser un
percentatge, crear electricitat mitjançant plaques fotovoltaiques o grans molins de vent
també.
Conscienciem-nos, com ho han fet els nois de 5è i 6è, i fem les coses ben fetes. El present i
el futur ens ho agrairan.

