ELS RESIDUS
APRENDRE A PRODUIR ELS MÍNIMS RESIDUS
POSSIBLES ÉS UN DELS REPTES QUE TENIM ELS
CIUTADANS I CIUTADANES PER A CONTRIBUIR A LA
MILLORA DEL MEDI AMBIENT

QUINS RESIDUS PODEM EVITAR?
¾ Els envasos i embalatges d’un sol ús que són la causa
principal de l’augment de la quantitat dels residus.
¾ Els residus tòxics i problemàtics que són els responsables de
la perillositat de la brossa.

Podem evitar les greus conseqüències ambientals, socials i econòmiques
que comporten els residus i els tractaments que han de rebre si generem
menys residus

EL 50% DE LA BROSSA SÓN
RESIDUS INNECESARIS I
FACILMENT EVITABLES

EL VIDRE
ÉS L’ENVÀS
REUTILITZABLE PER
EXEL·LÈNCIA
En reciclar-se, no perd qualitat i permet
d’estalviar energia
QUÈ PODEM FER?
• Comprar l’aigua, els refrescos, la llet, el vi, el cava…, en
envasos de vidre retornable sempre que puguem.
• Tornem les botellas de vi i de cava als circuits de
recuperació.
• Participem en la recollida selectiva del vidre.

LES LLANDES
Les llandes poden reciclar-se, però no
per a fer envasos d’ús alimentari.
L’alumini, en incinerar-se, produeix
emissions molt contaminants; en vessarse, no es degrada.
QUÈ PODEM FER?
• Intentem evitar el consum innecessari de llandes.
• Triem els pots i botelles de vidre
• Participem en la recollida selectiva de llandes.

ELS PLÀSTICS
EVITEM EL CONSUM INNECESARI DEL PLÀSTIC
QUÈ PODEM FER?
• Hem de gastar bosses de tela, fiambreres…, per a facilitar la
compra a granel.
• Triem envasos retornables.
• Participem en la recollida selectiva.
• Comprem objectes de plàstic reciclat.

ALERTA AMB EL PVC
El
procés
de
fabricació i alguns dels seus additius son cancerígens

ELS BRICS Y ALTRES ENVASOS
MIXTOS
EL SEU RECICLATGE ÉS DIFÍCIL
QUÈ PODEM FER?
• Evitem el consum de brics i envasos mixtos.
• Triem productes a granel o envasos de vidre.
• Participem en la recollida selectiva.

EL
PAPER
D’OFICINA

I

EL

MATERIAL

QUÈ PODEM FER?
• Reduir el consum de paper.
• Hem d’escriure i fotocopiar per les dos cares.
• Evitem la propaganda o els catàlegs innecessaris.
• Evitem l’ús de servilletes i mocadors de paper.
• Fem ús del paper reciclat.
• Hem de comprar material d’oficina poc agressiu amb
l’entorn.

EVITEM

*Les bosses de

plàstic.
*Les safates de
porexpan.
*Els envasos
innecessaris i d’un sol
ús.
*El consum
innecessari de paper

ESCOLLIM
*El carro de la compra
i el sarnatxo.
*Productes a granel
*Envasos mínims i
reutilitzables
*El paper reciclat

On van els residus?
•Redueix: significa tirar menys. Cal reduir la quantitat de deixalles i deixar
de comprar coses que no necessitem amb urgència.
•Reutilitza: evitar tirar coses que van a parar els abocadors, com ara llibres
vells,bosses de plàstics…, i tornar-les a utilitzar. Guarda i torna a utilitzar.
•Recicla: el reciclatge i la separació de residus és un pas molt important per
a aconseguir un món més sa i més qualitat de vida. Existeixen molts
objectes que no es poden tornar a reutilitzar, però els materials de què estan
fets, sí. Els pots d’alumini, les botelles de vidre, el plàstic, el paper, el
cartró…, s’han de deixar en els diferents contenidors.
Contenidor verd: RESIDUS ORGÀNICS
Contenidor groc: RESIDUS COM PLÀSTIC, BRICS...
Contenidor blau: PAPER I CARTRÓ

MÉS...
CONTENIDOR DE VIDRE:

CONTENIDOR DE PILES:

Per a jugar amb els residus, entra ací:
http://escuelas.consumer.es/web/es/reciclaje/online/pa
g0602.php

