COM HEM DE RECICLAR?
ENVASOS LLEUGERS
Botelles i garrafes de plàstic, brics, llaunes de conserva i de beguda, safates d’alumini
i porexpan, iogurts de plàstic, bosses de plàstic, esprais i aerosols, taps de plàstic i
metàl·lics, embolcall de film i d’alumini, paper plastificat per a aliments.
Residus que tot i ser de plàstic no són envasos com les cadires de plàstic, les
galledes, canonades de plàstic, joguines, pots de pintura, pneumàtics, etc. Cal
portar-los a la deixalleria.
Blisters de medicaments. Cal portar-ho a la farmàcia (punt SIGRE).

PAPER I CARTRÓ
Caixes de cartró (plegades), diaris, revistes, bosses de paper o cartró, cartró dels ous,
fulls i folis, llibretes, sobres de paper, tovallons i estovalles de paper (no gaire bruts),
paper d’embolicar.
Papers plastificats i d’alumini, brics. Van al contenidor d’envasos lleugers.
Fotografies, tovallons i papers bruts d’oli o greix. S’han de tirar al contenidor de rebuig.

VIDRE
Botelles de vidre (de sucs, cava, vi, licor, refrescs), pots de vidre de iogurt, pots de
vidre de melmelada o conserva.
Taps metàl·lics, o de plàstic. Van al contenidor d’envasos lleugers
Taps de suro. Van al contenidor d’orgànica.
Copes i vasos. Van al contenidor de rebuig.
Envasos de medicaments. Cal portar-los a la farmàcia (punt SIGRE).
Bombetes i fluorescents, miralls, vidre de finestres, plats de porcellana. Cal portar-los
a la deixalleria o punt de recollida especialitzat.

ORGÀNICA
Restes de menjar, ossos, restes de carn, espines, restes de peix, peles i triadures de
fruita i verdura. Closques d’ou, marisc i fruits secs. Marro de cafè, infusions, taps de
suro, escuradents i palets de gelat. Papers bruts d’oli de cuina i papers de
magdalenes. Bosses i vaixelles de materials compostables. Serradures, flors seques,
restes de flors i plantes, de petites dimensions.
Cendra, càpsules de cafè, bolquers, compreses, tovalloletes, cotonets i gasses, puntes
de cigarreta, excrements d’animals, sorra absorvent d’animals. Van al rebuig.
Tovallons i estovalles de paper no gaire bruts. Van al contenidor de paper i cartró.
Branques, esporga i grans quantitats de restes de jardí. Cal portar-los a la deixalleria.
Envasos de medicaments i medicaments. Cal portar-los a la farmàcia (punt SIGRE).

RESTA

Pots trobar més informació a:
Ecoembes - www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/
Residu on vas? - www.residuonvas.cat
I recorda que tens a la teva disposició les dues DEIXALLERIES de la Comarca (www.ccnoguera.cat)
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Pols d'escombrar, cendra, càpsules de cafè, bolquers, compreses, tovalloletes,
cotonets i gasses, puntes de cigarreta, excrements d’animals, sorra absorvent
d’animals. Tot allò que no pot anar a les altres fraccions (envasos lleugers, paper i
cartró, vidre i orgànica) ni a la deixalleria.
Electrodomèstics, piles, bateries, olis, envasos fitosanitaris, pintures, vidre i miralls,
bombetes i fluorescents, ferralla, mobles, fustes, runa, restes de jardí i d'esporga. Cal
portar-los a la deixalleria.

