COM RECICLAR CORRECTAMENT?
Per tal que el reciclatge dels residus sigui òptim és necessària una
correcta separació en origen, el que anomenem recollida selectiva. A tal
efecte, convé saber què s'hauria i què no s'hauria de llançar a cada
contenidor:
Vidre
· Al contenidor verd s'hi pot abocar tot el vidre procedent d'envasos
(ampolles, pots...) que estiguin nets. També elements de
cristalleria (gots, gerres, copes...) i altres elements com ara
cendrers.
· No s'han de llançar al contenidor verd els taps dels pots o envasos
bruts.
· Els vidres de finestres, miralls... s'han de dur a la deixalleria per al
seu correcte reciclatge. També cal portar a la deixalleria altres
elements que puguin resultar perillosos: bombetes, fluorescents,
pots que hagin contingut medicaments...
Paper i cartró
· Al contenidor blau s'hi pot llençar paper de diaris i revistes, llibres,
sobres i material de papereria, capses de cartró, envasos i
envoltoris de paper...
· Cal vigilar de no abocar al contenidor grapes, clips, espirals i altres
elements d'enquadernació...
· No s'han de llençar mai al contenidor blau productes amb contingut
plàstic o metàl·lic, com ara els tetra-bricks, els papers plastificats i
de cel·lofana, les fotografies, el paper carbó...
· Tampoc s'han de portar al contenidor de paper tovallons i tovalles o
altres elements amb restes de menjar o bruts.
Envasos lleugers
· Al contenidor groc s'hi poden abocar els envasos identificats amb
el punt verd
i que no continguin ni paper ni vidre. Això inclou els
envasos de plàstic ampolles, però també iogurs i safates de
porexpan, entre d'altres , les llaunes de ferro i alumini, les tapes
metàl·liques de pots i ampolles i els cartrons tipus tetra-brick.
· No s'han de lliurar en aquest contenidor envasos plens ni que
continguin restes de matèria orgànica o de productes químics com
pintures o medicaments.
· Productes com ara els pneumàtics, petits electrodomèstics,
productes informàtics o electrònics... s'han de portar a la
deixalleria.

Fracció orgànica
· El contenidor marró correspon a la fracció orgànica dels residus
municipals (FORM). Es tracta de residus que en bona mesura es
valoritzen en forma d'adobs o compost, i en aquest cas és
especialment important ser curós a l'hora de no barrejar-hi
substàncies impròpies.
· Es considera FORM:
- Restes de menjar: peles de fruita i tries de verdura; ossos,
espines i closques de peix i marisc; closques d'ous i fruits
secs; marro de cafè i restes d'infusions; restes de pa...
- Residus de paper (mocadors, tovallons i tovalles, paper de
cuina...) que continguin o estiguin impregnats de matèria
orgànica.
- Restes vegetals de petites dimensions, com ara restes de
poda, fulles i flors seques, males herbes...
- Materials (bosses, vaixelles...) Compostables.
- Altres: taps de suro, serradures i encenalls de fusta,
escuradents, palets de gelat excrements d'animals sense
sorres absorbents...
· No es considera FORM, i cal portar a la deixalleria o abocar al
contenidor de rebuig:
- Tèxtil sanitari: compreses i tampons, bolquers, fil dental,
tiretes i altres apòsits, gases, cotó i benes, tovalloletes
humides...
- Altres productes sanitaris i d'higiene: preservatius, fulles
d'afaitar, raspalls de dents, llimes...
- Residus de la neteja de la llar, com ara bosses d'aspiradora.
- Elements de ceràmica.
- Cendra de llars de foc, estufes o cigarretes.
Si teniu qualsevol dubte sobre com reciclar correctament algun residu
no dubteu a contactar amb l'Oficina d'Atenció Ambiental.

