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Introducció

Als darrers cinquanta anys, les escombraries i deixalles s'han convertit en un
problema greu de les societats urbanitzades. La nostra societat ha reciclat, tra
dicionalment, les seves deixalles mantenint un equilibri entre producció i dei
xalla. Aquest equilibri s'ha trencat amb l'aparició de les grans concentracions
urbanes i els seu modus vivendi imperant de la societat del consum en massa.
EIs factors determinants en l'increment de les escombraries «han estat l'explo
sió dels mitjans de comunicació de masses i de l'explotació publicitaria cap als
habits de consum» (González, 1989, pago 83) que s'ha reflectit en l'augment
general de la cultura de l'embolcall que té el seu paradigma en la substitució
del textil pel paper (mocadors, tovallons, etc.).

Una vegada establert el problema dels residus cal pensar en el seu tractament.
DeIs diferents sistemes de tractament de residus, el reciclatge n'és el més idoni
donat que no contamina, reutilitza materials, suposa uns costos baixosd'instal-lació
i manteniment i l'estalvi d'energia. Pero, l'efecte més destacat és, potser, l'aspec
te educador i cultural. Tothom és consumidor i, per aixo, genera residus. Supo
sa una mentalitat nova de la consciencia sobre la limitació dels recursos, la d'a
profitar ·al rnáxim els recursos, no llencar per llencar, aprofitar i seleccionar les
deixalles i treure un producte aprofitable (compost) per a!'agricultura. Resumint

1 Aquest article forma pan de la Tesi doctoral L'Agricultura Ecaiagica a Catalunya llegida al mes d'abril
del 1997 a la Universitat de Barcelona.
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l'anterior, diríem que el millor sistema de tractament de residus és produir-ne els
mínims possibles i aprofitar-los al maxim, Dins d'aquesta mentalitat, una de les
millors solucions suposa la producció de compost a partir dels residus solids
urbans.

1. La definieió del eompost

La paraula compost deriva delllatí componere, ajuntar; per tant, «és la reu
nió d'un conjunt de restes organiques que sofreix una fermentació i dóna un
producte de color marró fosc, inodor o amb olor a humus.» (Del Val, 1992,
pago 83). Podem concretar la definició del compost en un producte obtingut
per fermentació controlada de residus organics.

El compost de residus solids urbans és el que es fa amb les escombraries domes
tiques de les ciutats, producte del reciclatge dels residus urbans. És un adob
agrícola que com a tal actua sobre les condicions generals del sol, milIorant-les
i com a conseqüencia milIorant també la nutrició mineral. La principal carac
terística del compost és el seu aport en materia orgánica, pero també té importan
cia el seu contingut en nutrients minerals, sobretot nitrogen i fOsfor, o sigui el
seu aspecte fertilitzant. Aquests nutrients minerals es presenten en formes inorgá
niques per una part, i per una altra estan lIigats a la fracció orgánica,

El compost és un producte amb una gran varietat de microorganismes que
sintetitzen enzims, vitamines, hormones, etc. És el substitut natural dels efec
tes que produeix l'humus. Cal diferenciar entre el compost produrt a partir de
residus urbans i el compost produít a les mateixes finques agrícoles pels page
sos. En el primer cas, parlem de compost industrial o urba i en el segon cas de
compost ecologic o agrícola.
i E~ ~o~postatge suposa una part del procés per a solucionar el problema de
les detxaííes:

1. Separació i classificació de les deixalles. Caldria fer la recuperació de
les deixalles a les lIars. Aquesta fase és la més cara de tot el procés, i fora bo no
barrejar les deixalles urbanes i instar a la recollida selectiva que necessitaria
d'una educació ecológica mínima.

2. Compostatge. Una vegada classificada i separada la brossa urbana, seria
més facil elaborar un compost de la fracció orgánica que queda de la selecció
de les deixalles. Així mateix es soluciona un problema de contaminació ambien
tal i es recicla i reaprofita la meitat del que llancem destinant-lo al camp i tan
cant, així, el cicle de l' agricultura integrada al sistema econornic i urba de pro
ducció i consumo

3. Venda de materials recuperats. Caldria produir un bon compost i aixo
facilitaria la seva venda. Així mateix, s'ha de buscar una sortida als productes
inerts. En aquest aspecte, es nota a faltar un suport decidit pels diferents ambits
oficials en la comercialització i marqueting del compost i inerts.
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Com es pot comprovar, el compostatge forma part d'un procés més ampli
que inclou dos aspectes fonamentals, l'eliminació delsresidus urbans i el foment
d'una agricultura integrada. No obstant, hi ha opinions discordants sobre la
conveniencia del compostatge com a element de tractament i reutilització de
residus.

«El compostatge ha errat en l'intent d' aprofitar integralment els residus quan hauria
d' ésser concebut com el metode d' eliminació de residus. Al mateix temps, s'hauria de
redissenyar les instal-lacions per tal d' aprofitar simultaniament totes les fraccions del
reciclatge», (López et al., 1980, pago 253)

2. La producció de compost industrial

Si analitzem el conjunt estatal a l'any 1994, observem que del total de 25
plantes de compostatge, tres eren catalanes.'

Taula 1
Plantes de eompostatge. Catalunya. 1991

Municipi t/dia t/any Compostkg Rendiment O/o

Gavá-Viladecans 1.100 300.000 40.000 13

Mataró 319 95.700 14.800 15

Vilafranca del Penedes 220 66.000 12.000 18

Total 1.639 461.700 66.800 14

% sobre total Espanya 26,77 24,33 14,86

Font: MedioAmbiente en España, (1991), MüPT.

En quant al compost produit (Taula 1) mesurat pel percentatge de compost
sobre l'entrada bruta de residus, el percentatge catala és del 14,86%. Per tant, la
rendibilitat del compost sobre els residus és del 14,40/0 front a la mitjana estatal,
que és del 240/0. Aquesta diferencia es pot explicar per la gran quantitat de fracció
inorgánica existent a Catalunya; aquest fet fa davallar el rendiment del compost
i, al seu torn, augmentar la quantitat de subproductes recuperats a les plantes.

A Catalunya (Taula 2), les plantes de compostatge recuperen el 370/0 del car
tró i el 220/0 del plastic estatal. El compostatge aferma, així, la seva capacitat
de reciclatge quan s'obtenen subproductes tan aprofitables com el vidre, el plas
tic, el cartró o la ferralla. En aquest sentit, parlen de plantes recicladores i, al
mateix temps, fabricadores de compost.

2 Al Informe delMedio Ambienteno apareix la planta de Castelldefels. Així mateix, ealdria afegir, a par
tir del 1996, la planta de eompostatge de Torrelles de Llobregat.
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Taula2
.Subproductes recuperats a les plantes de compost. 1994

Planta
Vidre Plastic Cartró Ferralla tIany

t/any t/any t/any Ferrica No ferrica

Gavá-Viladecans 1.300 1.800 5.500 2.200 21

Mataró 703 212 1.853 589 19

Vilafranca Penedes 68 491 326

Total 2.071 2.503 7.353 3.115 40

O/o sobre total Espanya 17,82 29,88 27,33 12,81 1,63

Font: MedioAmbiente enEspaña (1991). MüPT.

2.1. La planta de Mataró

La Planta de Tractament de Brossadel Maresme fou instal-lada a l'any 1985 depe
nent del Consorci pel Tractament dels Residus SolidsUrbans (RSU) del Maresme,
format per la Diputació de Barcelona i 17 municipis del Maresme. La planta trae
ta, actualment, al voltant de 362 tIdia, en dos torns de 8 hores, amb una capacitat
total de 200 m3/dia de materia fermentable que suposa una producció de 13.000
t/any de compost.

A la primera fase o fase de triatge, els RSU entren al Trommel principal
(malla 0 70 mm) el qual separa la fracció combustible (40%) de la materia
orgánica (60%). La materia orgánica entra en un trommel secundari (malla 0
35 mm) que separa el rebuig combustible (28,20/0 total) que és destinat a la
incineració. La materia restant és orgánica a compostar amb un 520/0 d'humi
tat (aquesta materia suposa un 31,8 dels RSU inicials).

Taula3
Vendes de material recuperat, Planta de Mataró. 1992

Material

Plastic color

Plastic incolor

Ferralla

Cartró

Metalls

Vidre

Compost

Total

Font: Planta de eompostatge de Mataró.
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kg
159.540

52.820

589.900

1.852.930

19.720

703.230

18.652.320

22.030.460

Percentatge

0,72

0,23

2,67

8,42

0,08

3,19

84,69
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Dins la fase de eompostatge, el compost brut es divideix en 10 piles o carrers
de 60 m d'allargada i 3 d'amplada, tractat amb dues voltejadores Ferman T-2
que remenen el compost brut una vegada per dia, amb injecció d'aire cada
hora. La venda del compost (preu mitja de 1,30 ptes/kg) i altres materials reci
clats (plastics i ferralla) només cobreix un 150/0 dels costos de funcionament i
producció de la planta.

A la planta s'ha instal-lat una incineradora amb dos forns i recuperació d' e
nergia eléctrica, que es va posar en marxa el juny de 1994. Aquesta inci
neradora entra dins del Programa de Energías Renovables del Plan de Eficien
ciaEnergética (PAEE). Ha estat la primera planta de I'Estat que posa en marxa
un rentat químic dels gasos amb cale junt a uns filtres electrostatics, El Pla
contempla enviar el RDF (fracció i rebuig combustible) que anava a conte
nidors amb premsa compactadora a la incineradora produint una mitjana de
10 MW d' energia eléctrica. Sera la primera planta estatal que integrara un
sistema de compostatge per a la materia orgánica i una incineració per a la
fracció combustible. Aquesta instal-Iació fa que la planta de Mataró sigui
considerada com l'única Planta Integral de Tractament de Residus Urbans
deCatalunya.

Taula4
Balanc de fluxos. Planta de Mataró. 1993

Material

Fracció combustible

Fracció organica

Rebuig combustible

Evaporació

1r rebuig (vibradora)

. 2n rebuig (taula densimetrica)

Compost final

Font: Planta de eompostatge de Mataró.

Percentatge %

40

60

28,2

8

3

6

14,8

La planta de Mataró subministra adob per a conreus de regadiu, majorita
ris en la comarca del Maresme com la fruita, hortalissa o floricultura (Grafic
1). A partir de l'any 1992, la venda del compost ha minvat considerablement
(instal-lació de la incineradora) i els percentatges de venda han canviat radi
calment ja que ara només es ven al Máresme un 330/0 de la producció, la qual
cosa és un indicador de la regressió de l'agricultura en el Maresme. La dismi
nució de vendes al Maresme ha coincidit amb l'augment de la venda a la vinya
.i la repercussió en els indrets del Penedes, que a l'any 1992 suposen un 390/0
de les vendes i un 560/0 pels conreus.
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Tanla 5
Vendes de eompost. Planta de Mataró. 1986-92

Destinació de vendes 1986 % 1992 %

Maresme 8.448 53,42 6.231 33,38

Penedes 4.050 25,61 7.324 39,24

Resta Barcelona 1.966 12,43 683 3,65

Girona 1.150 7,27 485 2,59

Tarragona 2.560 13,72

Lleida 202 1,27 1.384 7,42

Total 15.816 100 18.667 100

Font: Manté, 1995.

El radi d' acció de la planta no es exclusiu de l'área metropolitana de Barce
lona, ja que es ven a les terres de I'Ebre o Lleida. Lexplicació rau en el fet d'una
política comercial emprenedora amb la disposició d'un agent comercial, s'ha
repartit propaganda del compost, s'ha editat la revista compost (1986-91) amb
l'ajut de I'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i, sobretot, un remole
escampador junt a un camió i es dedica a portar les comandes al pages.

Grille 1
Aplieaeions als conreus del eompost. Planta de Mataró 1986-92
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Font: Planta de Compostatge de Mataró.
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2.2. La planta de Vilafranca del Penedes

La planta de Vilafranca del Penedes pertany al Consorci pel Tractament dels
RSU del Penedes i del GarraE Els municipis pioners foren els de Vilanova i la
Geltrú, Vilafranca del Penedes i Sant Sadurní d'Anoia, que s'agruparen a l'any
1980 i instal-laren la Planta de Tractament al'any 1982. Als municipis inicials
s'afegiren 29 més de les dues comarques esmentades i a una població fixa que
supera els 140.000 habitants i estacional de 250.000 habitants. Rep ajuts per
part del FEDER i de la Diputació de Barcelona (financia el 30% de les des
peses).

Lactivitat s'inicia en 1985 amb un biodigestor Dano que es caracteritza pel
volteig continu i la regulació de la temperatura per aireig que fa situar la tem
peratura de fermentació entre 45 i 55° C. El digestor és un cilindre horitzon
tal de 28 m de longitud i 3,5 m de diametre en contínua rotació que conver
teixen els residus en una massa quasi hornogenia per la fricció dels materials.

A la planta treballen 16 operaris i la seva producció rnolt condicionada pels
següents factors:

- l'alta presencia de vidre al compost (15%). No hi ha selecció previa de
la brossa domestica. Caldria fer-la per a millorar la qualitat del compost.

- la manca d'espai utilitzable a la planta.
- la superproducció (220 t diaries que ultrapassen la capacitat real de 140

t), La producció bruta se situa al voltant de les 65.000 t anyals que queden
reduídes a una mitjana de 10.500 t a causa de la perdua per escombraries (60/0)
i per evaporació (400/0). Així, la productivitat de compost de la planta es situa
al voltant del 160/0 de la brossa entrante

- l'estacionalitat de la venda. El consum agrícola del compost es dóna
entre mitjans d'octubre i finals de rnarc, Es podria pal-liar amb el consum de
compost en. les obres públiques.

A aquests problemes cal afegir la davallada de la venda situada a partir de l'any
1992. La davallada dels preus agraris junta a la conjuntura económica depres
siva han fet baixar les vendes de compost per sota de les 10.000 t/any. Tanma
teix, la planta presenta uns costos de funcionament de 95 milions anyals que
restats al preu de venda del compost situat al voltant de 1,50 ptes/kg fan que la
planta presenti balances econornics deficitaris. Una gran part dels problemes de
la planta es solucionarien amb la recollida selectiva de les deixalles que reduiria
considerablement la producció de rebuig de la planta i el seu estocatge.

La planta de Vilafranca del Penedes ha sofert una reducció de les vendes que
es déu, d'una part al descens del pes per la reducció de la presencia de vidre i
per altra per la davallada dels preus agraris que ha fet minvar el consum del
pages, Tanmateix s'observa un increment als anys 1990 i 1991 que respon a
l'augment del consum de compost en l'obra pública olímpica i dels túnels del
Garraf i del Tibidabo. Una vegada acabada la demanda per obres, la venda ha
sofert una baixada espectacular de un 140/0 devers l'any 1991.
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Taula6
Vendes de compost 1988-95. (Mataró i Vilafranca del Penedes)

Any

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Mataró (t)

13.675

14.788

13.637

14.700

18.652

3.534

2.593

2.116

Vilafranca del Penedes (t)

14.180

11.196

11.389

11.474

9.970

9.000

11.700

7.900

Font: Plantes de eompostatge de Mataró i Vilafranea.

La reducció de les vendes ha fet augmentar l'estocatge de compost que s'a
cumula a la planta (2000 t) i que fa que cada any s'aporti a l'abocador con
trolat de Pierola la quantitat de 8.000 t anyals.

Taula 7
Vendes de compost per comarques. (1990-92) Vilafranca del Penedes

Comarques

Alt Penedes

Baix Penedes
- . .
tsarcclonts

Garraf

Altres

Total

Font: Planta de eompostatge de Vilafranea.

kg

18.015.469

6.320.352
.: ,-, ,-, r.:;: i '2 r:
v.¿;".¿;"..-/.l.JV

1.720.449

551.594

32.833.000

O/o

54,87

19,25
1 o (-Ir:'
l.U,.-/u

5,24

1,68

100,00

Si s'analitzen les vendes de compost, les podem estudiar dividint-les pel tipus
de comprador (privat, cooperativista o empresari) o la destinació comarcal de
la compra. En el primer cas, i analitzant l'evolució del conjunt dels anys estu
diats, predomina el comprador-empresari en una proporció del 64,740/0. Aquest
percentatge es deu o bé a empreses vinculades al sector vinater o bé a empre
ses lligades a les infraestructures de la Barcelona Olímpica: autopistes, túnels,
etc. Lapogeu del comprador-empresari es dóna al 1991 i, després, minva con
siderablement. A l'any 1993 (gener-maig), el pes dels empresaris s'ha redurt
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drásticament fins el 19,74%, a causa de la fi de les obres olímpiques i de les
autopistes del Garraf i Túnel de Vallvidrera. Contrariament, els compradors
privats han augment considerablement fins el 53,320/0 en 1993 units als coo
perativistes (26,940/0).

Pel que fa a la destinació comarcal de la compra de compost predomina,
com és facil d'entendre, la comarca de l'Alt Penedes amb més de la meitat del
total. 1per nuclis de població domina la importancia de Vilafranca del Penedes,
Si sumen els percentatges de l'Alt Penedes, Baix Penedes i Garraf obtenim el
79,360/0 del total, el que ens diu que l'abast de la Planta (obviant les obres olím
piques) és purament comarcal.

Grafic 2
Compradors de compost, Vilafranca' del Penedes 1990-92
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Font: Planta deCompostatge de Vilafranca.

2.3. La planta de Castelldefels

1992 1993

r¿Privats

mCooperatives

11 Privats

La planta de compostatge de Castelldefels es va construir a partir de 1990 i
es posa en marxa a principis de 1994. La seva localització a Castelldefels s'ex
plica pel fet que Castelldefels és una ciutat-jardí en el 85% del seu terme muni
cipal i, per tant, produeix una gran quantitat d'esporga vegetal (1.133 t/any)
que en el cas d' abocar els seus residus vegetals comportaria «una despesa anual
de 8.025.500 ptes.» (Benito, 1995, pag. 91) .

La planta composta una mescla d' esporga urbana d' arbres i jardins (palme
res, pins, gespa, etc.) barrejada amb llots de depuradora. EIs llots aporten el
nitrogen mentre el carboni prové de les restes vegetals. La capacitat de tracta
ment d'esporga és de 48.000 m3/any cosa que significa una sortida de 8.000
m3/any. La meitat de la producció es destina als jardins de Castelldefels i es
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preveu que la meitat restant es pugui vendre per fer possible l'autofinancament
de la planta de compostatge.

El sistema de compostatge de la planta és el de túnels amb un seguit de con
seqüencies:

- Reducció de la superfície necessaria pel compostatge ja que les piles supe
ren els 3 m i s'estalvia la meitat de la superfície.

- Reducció del temps de compostatge. El producte final s'obré en 14 set
manes mentre un procés més tradicional s'obté en 16 setmanes.

- Reducció de l'impacte per mals olors que evita un efecte negatiu sobre la
població.

- El cost de la planta amb túnels es de 200 milions de pessetes front als 150
milions de les plantes convencionals. Per aixo, aquesta planta és adient en
indrets amb poca superfície disponible, amb població urbana propera i amb
una gran quantitat de materia orgánica a tractar.

3. La situació actual del compost industrial

Cal pensar que l'ús del compost és escas en el nostre país. Les causes poden
ser:

- La mala qualitat del compost produít. Alt contingut de fraccions de plas
tic, vidres, etc. Escassa producció i poques varietats de compost. Cal tipificar
el compost per aconseguir plenes garanties sobre la qualitat del producte. No
hi ha uniformitat en el preu, qualitat, subministrament, etc. Tot aixo despres
tigia un producte que necessita «seriositat» per implantar-se.

- La manca d'informació adrecada al pages, El compost no és un produc
te imprescindible, depen de la meteorologia, variacions estacionals, disponi-
1 ·1· , • T 1.., , r· . 1 , 1. .. ..
....,. .. I .. r",r ~r..~ar~...... ", .ellrro 1", CO.ell"'O:T'" ",_I .. ro",ro .. "'" aco ....a ..~a ....'" .. .elll _",rraco ............ rf .. co_ ....... C'"'" rf,...,. I,...,.C'
U.i..i..i.LaL .i..i..i.V.i..i."-La.i..i.a, "-L"- • .L..Ja 0"- y a at-J.i..i.,,-a,,-.i.V "-0 .i."-.i..i..i."-.i."- .i. "-.i. t-J"-5"-0 .i.iV U.i0t-JV0d. U~ .i~0

eines adequades.
- La manca d'una xarxa de comercialització eficients. Llargues distancies

entre el pagesi les plantes de compostatge. El compost és un producte de baix
preu (al voltant de 1 pta/kg) i alt volum que esta molt influit pel transporto
Caldria, dones, una xarxa comercial de distribució que apropés el producte al
pages, o bé la instal-lació de les plantes de compostatge a les zones de con
sumo

- L'existencia de plantes de compostatge poc rentables. «Elllindar de via
bilitat es situa a partir de les 300 t/dia» (Otero, 1988, pago 27). Moltes plan
tes de compostatge han anat tancant perqué els costos d' explotació previs
tos en un principi quedaven per sota dels vertaders. La Planta de Vilafranca
del Penedes no arriba alllindar i la de Mataró es situa allímit de viabilitat.
S'hauria d' establir una política de subvenció de preus que beneficiaria la
rendibilitat de les plantes i atrauria al pages. Les plantes de compostatge són
deficitaries,
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Grafic 3
Demanda potencial d'adob orgánic

~ Fem de bestiar

mDemanda no satisfeta

11 Compost

Font: A. Gutiérrez, 1991. La promociódel Compost.

El factor fonamental que explica la manca de vendes de compost és per
que és més comede abocar o incinerar, a la poca informació, a la molta
competencia, al desprestigi del compost degut a una manca de qualitat.
Hom parla de una demanda potencial d'adob organic (Figura 3) per sols
de conreu xifrada en 5.307.780 t que amb una materia orgánica del 600/0
dóna 3.184.668 t. Aquestes són cobertes en part pels fems de bestiar
(2.016.000 t que suposen el 630/0 de la demanda real). Ens queda una
demanda incompleta de 1.168.688 t. En aquest punt intervé el compost
que només arriba al voltant de 410.000 t cobrint el 35% d'aquesta deman
da incompleta. Per tant, es queda un mercat poc organitzat pero possible
que a més restaura les capacitats edafiques del sol. Als darrers anys, han
sorgit diferents enfocaments sobre la fabricació de compost» (Gutiérrez, .
1987)

Pel que fa a Espanya, un estudi encarregat pel MOPT 19803 plantejava unes
necessitats anyals de 232 milions de tones de materia orgánica per a assolir en
10 anys un percentatge del 20/0 de materia orgánica en les terres que ara tenen
un 1% de mitjana. Ara mateix es disposa de 62 M t/any de fem que donen
amb un contingut del 20%de materia orgánica, suposen 12 M de t. Tanma
teix, es disposen de 36 M de t de materia orgánica (MO) seca procedents de
residus industrials, agrícoles i forestals. Si s'aprofitessin les escombraries s'ob
tindrien 4 M de t de compost, que amb un 400/0 de MO equivaldrien a 1,6 M
de t de materia orgánica seca.

3 CEOTMA (1980): Estudio sobre aprovechamiento de basuras. Produccióny utilización decompost. MOPU.

181



En total hi ha 50 M de t de materia orgánica front a unes necessitats de 232
M de t. Resultar escas pero unit a practiques més escaients, suposarien una
regeneració de les terres. Aquí entrem en un contrasentit irracional: mentre les
terres es mineralitzen, els residus de granges i d'indústries, etc. contaminen
greument el nostre medi ambiente Caldria promoure un seguit d' actuacions
per a la promoció comercial del compost:

- Crear una imatge de marca, amb mínims exigibles a tots els productors.
- Fixació d'una tipologia determinada, en funció de la qualitat i del grau

d' elaboració per diferents preus i categories del compost: compost agrícola, fi
i extrafi, tot seguint les normes franceses de AFNOR.

- Establiment d'un preu regular amb segregació del cost corresponent al
subministrament i al transporte

- Aplicar criteris de comercialització practica: descomptes, bonificacions,
rappels per consum,etc.

- Vincular el transport i l'escampament del producte al camp. Oferir trans
port concertat.

- Promocionar vendes col-lectives de compost als agricultors.
- Crear un servei d' assistencia tecnica a l'agricultor. Cal fer análisis de sols,

seguiment de les collites, etc.
- Superar la imatge de que el compost és un subproducte residual d' adqui

sició ocasional i oportunista, divulgant l'interes del compostatge com a tecni
ca de tractament de deixalles i la qualitat del producte.

4. Conclusions

Al mes de marc de 1995 es va aprovar el Programa de Gestió de Residus
Municipals de Catalunya com un desenvolupament de la llei de Residus del
1993. Dins d'aqueSI: pla es preveu la construcció de 46 plantes de conl.post de
les quals sis o set es situarien en l'areade Barcelona." El departament de Medi
Ambient destinaria el compost de franc als pagesos o a política d' obres públi-
"ques i de regeneració de boscos.
, Aquest programa es complementa amb el Pla de Residus de I'Area Metro
politana de Barcelona. Endegat per la Entitat Metropolitana de Residus
(EMMA) i amb el fons de cohesió de la Comissió Europea es planteja els
següents objectius:

- reciclar al 2006 el 600/0 de les escombraries. El 400/0 restant anira als dipo
sits controlats o la incineració (plantes de Sant Adria i Monteada i Reixach)

- la clausura de l'abocador del Garraf a l'any 2000.
- la creació de 5 deixalleries: Esplugues de Llobregat, Castellbisbal, Molins

de Rei, Santa Coloma de Cervelló i Begues.

4 Al 1996 només s'ha construir la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat amb el metode de
piles voltejades i compostatge per sistema tancat. Es preveu una producció de 6.847 t/any de compost.
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- l'ampliació de la planta de tractament de residus de Gava-Viladecans.
- la creació d'una planta de compostatge al Valles Occidental amb capaci-

tat per tractar 25.000 t/any amb els residus dels municipis de Cerdanyola del
Valles, Monteada i Reixac i Ripollet.

Com hem pogut comprovar, el compost es planteja com una solució a dos
problemes fonamentals de la realitat catalana: l'un del món urba com és la
generació de residus urbans i l'altre del món rural amb la rnancanca de mate
ria orgánica als sols agrícoles. Aquesta funció dual d' eliminar i esmenar ha estat
assolida per les administracions de la Generalitat i l'Entitat Metropolitana com
hem assenyalat abans. Així dones, cal reforcar la iniciativa de les administra
cions amb una demanda de la pagesia del compost de millor qualitat per a
esmenar la producció agrícola.
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