La recollida es fa mitjançant els contenidors grocs que es troben instal.lats a la
via pública i s’hi dipositen els envasos lleugers preferiblement esbandits i
aixafats perquè ocupin menys volum. Uns altres punts de recollida poden ser
les deixalleries. Posteriorment, els diferents materials barrejats (diversos
plàstics, acer, alumini i brics) que hi ha en el contenidor han de ser triats i
separats per a cada fracció reciclable.
El reciclatge dels envasos lleugers permet disminuir el volum d’aigua i energia
gastat en la seva fabricació i, a més a més, permet disminuir el volum de
residus que van a parar a l’abocador.
Els envasos es porten a les plantes de triatge, on es separen dels diferents
materials combinant tècniques òptiques, mecàniques i manuals. Els diversos
materials seleccionats són compactats, embalats i distribuïts als centres de
reciclatge. Amb els brics es fabriquen bosses de paper, làmines d’alumini o
cartró, taulons d’aglomerat, cartró per a envasos, paper de cuina, etc. Les
llaures d’acer es fonen per ser utilitzades en el sector de l’automòbil. Amb les
llaunes d’alumini se’n fan bicicletes, electrodomèstics, cargols, etc., i amb els
envasos de plàstic es fabriquen bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització,
roba, caixes o altres envasos per a usos no alimentaris (lleixiu, detergents, etc)
SI es pot llençar:
Brics de llet, nata, batuts, sucs, vi, caldo...
Envasos de plàstic per alimentació:
•
•
•
•
•
•
•

Ampolles de plàstic per a alimentació (d’aigua, refrescos, llet, sucs, oli
comestible, vinagre, salses, ...).
Biberons de plàstic sense tetina.
Envasos de plàstic de productes làctics (iogurt, flam i altres postres
làctics, formatge, mantega, margarina...).
Gots i plats de plàstic.
Malles de plàstic per a taronges, patates...
Oueres de plàstic.
Safates i caixes de polietilè (les de fruita, verdura, carn, pollastre i peix
envasats, i les que d’alguns tipus de gelats.

Envasos de plàstic per productes de neteja personal i neteja:
•

Pots de plàstic de productes de neteja no aerosols (xampú, cremes,
desodorant, pasta de dents, gel de bany, sabó líquid...)
• Pots de plàstic de productes de neteja buits (netejadors domèstics,
suavitzants, detergents líquids i en pols).
Metalls:
•

Llaunes de conserves (vegetals, càrniques, de peix, menjar per animals
domèstics...)

•
•

Plats i safates d’alumini (per exemple, els dels menjars preparats).
Pots de begudes (cervesa, refrescos).

Bosses i embolcalls de plàstic i alumini:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosses de plàstic per aliments (de llet, congelats, fruites, verdures, pa de
motlle, bolleria, pasta, llegums, cereals...)
Bosses i recipients d’alumini per aliments (aliments infantils, sopes,
purés, pastes precuinades, cafè, aperitius, fruits secs, patates fregides,
safates de menjars preparats...)
Bosses que entreguen a les botigues, supermercats, etc. per transportar
els productes adquirits).
El plàstic i l’alumini dels envasos tipus blíster (són els envasos on venen
les piles o els de les caixetes de fulles d’afaitar, etc.)
Embolcalls de plàstic (el que acompanya a les safates de carns, fruites,
verdures i peix; el que embolica moltes revistes, fascicles, premsa; el
que s’utilitza per protegir les caixes de cartró i plàstic, etc.)
Envasos al buit de productes de xarcuteria.
Film de polietilè transparent o d’alumini (el que es talla dels rotllos).
Paper d’alumini per a la cuina.

NO es pot llençar:
•

Plàstics que no siguin envasos, com joguines, petits electrodomèstics,
productes d’informàtica que contenen tinta, mànegues de regar, tubs,
etc. materials com cintes de vídeo, CD i envasos de productes perillosos
(com dissolvents o pintures), que s’han de dur a les DEIXALLERIES.

Consells per reduir el consum d’envasos
Encara que el reciclatge d’envasos hagi millorat molt tècnicament, els envasos
més ecològics continuen sent els que no s’utilitzen.
Seguiu aquests consells senzills i disminuireu de manera molt important el
vostre ús d’envasos:
• Feu servir el carretó per anar a comprar o el cabàs: estalviareu bosses
de plàstic.
• Reutilitzeu les bosses de plàstic per anar a comprar o per a altres usos
• Compreu a granel, amb pots de vidre o carmanyoles.
• Trieu envasos més reutilitzables i/o reciclables (vidre, cartró, sac de roba
...)
• Compreu envasos en format familiar: minimitzeu la producció de residus.
•
I a més

•
•
•
•
•
•
•
•

Els brics són difícils de reciclar. Amb cada ampolla de vidre retornable,
ens estalviem 40 brics.
Actualment ja es reciclen un 51,3% dels brics, separant el cartró, el
polietilè i l’alumini.
El reciclatge de dues tones de plàstic procedents d’envasos equival a
l’estalvi de fins a una tona de petroli.
Reciclar l’alumini és important, perquè si l’aboquem no es degrada i en
incinerar-lo produeix emissions de metalls pesants molt contaminants.
Un forro polar es fa amb 27 ampolles de plàstic reciclat.
Amb 670 llaunes de beguda d’alumini es fa una bicicleta.
Una bossa de plàstic triga a prop de 400 anys en degradar-se
Una llauna triga vàries dècades en degradar-se.

Recorda
•
•
•

Diposita els envasos sense taps ni líquids.
Mai no abandonis els envasos al costat del contenidor.
Els electrodomèstics i els productes d’informàtica que contenen tinta
s’han de portar a la Deixalleria més propera.

