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EL CANVI CLIMÀT IC,
UNA AMENAÇA
PER AL NOSTRE PLANETA

AIXÒ TÉ
CONSEQÜÈNCIES GREUS

L’emissió de CO2 augmenta,
entre altres motius, perquè
fabriquem productes que
només tenen UNA VIDA i que
s’acaben convertint en un
RESIDU.

El que circula, torna
2

11

BENEFICIS AMBIENTALS
Reduïm les emissions de CO2.
BENEFICIS ECONÒMICS
Estalviem recursos.

BENEFICIS SOCIALS
Millorem la nostra qualitat de vida.
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I QUÈ APORTA TOT AIXÒ
A LA SOCIETAT ?
Le recollida selectiva és l’inici
d’un cercle que es tanca com
un producte transformat i
amb un retorn.

Els residus es converteixen
en recursos amb valor
La fracció orgànica, en…

Els residus de la deixalleria, en...
Nous materials.
L’oli de cuina usat, en...
Biodièsel, un combustible per als
automòbils.
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Compost, un adob natural que s’utilitza en
l’agricultura com a fertilitzant i en la jardineria
per a manteniment d’espais municipals.
Els envasos, en…
Samarretes, cadires, llantes de bicicleta...
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Rebuig
Compreses i tovalloletes humides, restes d’higiene personal
(bastonets per a les orelles, mocadors de paper...), sorra dels
gats i excrements de gossos, baietes, fregalls i escombres.
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El vidre, en...
Ampolles i pots de vidre nous.
Té inﬁnites vides i torna una i mil vegades.

I ELS RESIDUS ESPECIALS?
L’OLI DOMÈST IC, AL CONTENIDOR D’OLI
O A LA DEIXALLERIA
Oli utilitzat per cuinar, ja sigui d’oliva o de gira-sol.

Un cop recollits, els residus són
transportats a diferents plantes de
tractament per tal de ser classiﬁcats
i valoritzats.

Consulta
els horaris
i la informació
sobre recollida
de voluminosos.

Els residus es transformen
en noves matèries útils per
acabar convertint-se en un nou
producte amb un nou ús.

Capses de cartró, paper
d’embalatge, paper higiènic...

Paper i cartró
Oueres de cartró, rotllos de paper de WC i de cuina, capses
de cartró (galetes, cereals, sabates…).

Matèria orgànica
Marro del cafè i restes d’infusions, closques de fruits secs, d’ous i
marisc, restes de menjar (arròs, pasta, llegums…).

PERÒ ON VAN A PARAR
ELS RESIDUS DELS CONTENIDORS?

I EN QUÈ ES
CONVERTEIXEN
AQUEST S RESIDUS?

El paper i el cartró, en...

Envasos de plàstic, metàl·lics i brics
Pots de iogurt, ﬂam, iogurt líquid, paper d’alumini
i plàstic ﬁlm, ampolles i garrafes de plàstic.

Envasos de vidre
Ampolles de vidre, ﬂascons (colònia, desodorant...), pots
de vidre (conserves, melmelada, iogurt...).

El primer pas és dipositar
cada residu al contenidor
correcte, així no trenques
el cercle.

REDUIR la generació de residus
i el consum de recursos.
REUTILITZAR residus i productes.
RECICLAR residus i transformar-los
en productes.

Frenem el canvi climàtic!

I els residus especials, com:
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El planeta s’escalfa
i el nivell del mar puja.
Els recursos naturals s’esgoten.
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I JO, QUÈ PUC FER?

TENIM LA SOLUCIÓ
PER PRESERVAR
LA SALUT DEL PLANETA

RECORDA:
CADA RESIDU,
AL SEU
CONTENIDOR

elquecirculatorna.tarragona.cat
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ELS MEDICAMENT S, AL PUNT SIGRE (A LES FARMÀCIES)
Medicaments caducats i envasos de medicaments buits o
amb restes.
I A LA DEIXALLERIA....
Fustes i mobles de mida petita, aparells elèctrics i electrònics, oli
vegetal i mineral, metalls i ferralla, tèxtil, làmpades, ﬂuorescents
i bombetes, piles i bateries, pintures i dissolvents, tòners i cartutxos,
matalassos, aerosols, CDs i cintes de VHS, vidre pla (miralls o vidres
trencats), càpsules de cafè...
I si tens voluminosos... Truca al telèfon verd 977 296 222
PAPER I CARTRÓ

Tarragona

Centre de transferència
de SAICA
a Vilallonga del Camp.

VIDRE

Planta recuperadora
de vidre de Montblanc.

MATÈRIA ORGÀNICA
Planta de compostatge
de Botarell.

ENVASOS

Planta de triatge d’envasos
lleugers de Constantí.

REBUIG

Servei d’incineració de residus
urbans a Tarragona
(polígon Riu Clar).

