El 72% dels residus que generem
a Rubí els llencem al contenidor
de la resta.
Només el 28% dels residus que
generem es reciclen per obtenir
nous recursos.
30,6%

Però... tots els residus que llencem al contenidor
de la resta, realment són resta?
Si recicléssim correctament,
només llençaríem a la resta
un 24% dels residus!

El 48% del
que llencem
al contenidor
de la resta
podria ser
reciclat.
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Evolució de la recollida selectiva a Rubí

Podríem reciclar un 76%

Objectiu Catalunya 2020

I és que reciclar té molts
beneficis!

dels residus que generem

Però la realitat és que

Cuidem el medi ambient

Reciclant estalviem

Deixar de llençar residus al medi ajuda a
preservar-lo i ens permet gaudir d’un
entorn natural saludable.

Quantes més persones reciclen, més
econòmica és la gestió dels residus i
més diners estalviem com a ciutadans.

Si les empreses compren matèria primera
procedent del reciclatge, estalviem els
recursos naturals del planeta Terra que
s’utilitzen per fabricar nous productes.

Ens gastem 3,5 milions d’euros només
en portar la fracció resta a l’abocador,
mentre que convertir totes les altres fraccions en nous recursos té un cost d’1,4
milions d’euros.

Promovem una economia circular on la
cadena de consum no acaba amb els residus a l’abocador, sinó que continua amb
l’elaboració de nous productes o serveis.
Reduïm el volum i la presència d’abocadors al medi natural.

només reciclem un 28%

A Rubí, la selecció de residus ha anat decreixent.

Generem llocs de treball

Gairebé tenim el percentatge de recollida selectiva més baix
del Vallès Occidental.

A Catalunya, al voltant de 900 empreses
es dediquen a gestionar residus i donen
ocupació a prop de 28.000 persones.

Matèria orgànica

Paper i cartró

Vidre

Envasos

a l’abocador!

Resta

Altres reciclables: residus voluminosos, tèxtils, fracció vegetal, deixalleries...

Quan seleccionem els residus, els Sistemes Integrats de Gestió (organismes
dedicats a la gestió dels diferents residus) abonen uns diners als municipis.

