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Separar
és reciclar
Ara, més que mai, a Rubí
separar és reciclar.
Amb el nou model de gestió
de residus, del contenidor
d’inorgànica en fem 2:
el d’envasos i el de la ˝resta˝.
5 contenidors en total com

Ajuda’ns
a reciclar!
El nostre entorn serà més net
i menys contaminat.

la majoria de poblacions de
Catalunya. Ajuda’ns a reduir
residus, a reutilitzar-los i,
finalment, a separar-los bé

Consumirem menys recursos
naturals.
Estalviarem aigua i energia.
Disminuirem les deixalles
que van a l’abocador.

Però no
oblidis que...
reduir és
prevenir

Cal emprendre accions per
ser més respectuosos amb
el medi i fer un ús racional dels
recursos naturals, així
com generar menys residus
i reduir-ne la perillositat.
Reduir els residus i reutilitzar
materials i objectes a casa és el
primer pas!

Els rubinencs
generem de mitjana
493 kg de residus
anuals per persona.
Gairebé mitja tona!

Els residus especials
a les deixalleries

Deixalleries
Rubí disposa de 4 tipus
de deixalleries al servei
de la ciutadania:

Els residus especials com
ara piles, tòners, bateries,
radiografies, esprais, bombetes,
fluorescents, etc., no es poden
llençar a la brossa convencional.
Tots aquests residus s’han de
portar a les deixalleries.

Mobles i
trastos vells
Abandonar mobles i
trastos al carrer i al costat dels
contenidors és un acte incívic ja
que embruta la ciutat i dificulta
la tasca del servei de neteja.

resta

Consulta’n els horaris
i la ubicació
al telèfon verd
o a la web.

Cova Solera
Mercat municipal
Deixalleries mòbils
Minideixalleries de carrer

telèfon verd
900 130 130
www.rubi.cat
Truca gratuïtament
al telèfon verd.

Només amb una trucada te’ls
venim a recollir a la porta de
casa teva.

Esporga
Les branques d’arbres i
arbustos també són matèria
orgànica. Truca al telèfon verd i
les recollirem.

telèfon verd
900 130 130
www.rubi.cat

imprès sobre paper ecològic

Els nostres residus
són recursos!
Gràcies per aprofitar-los!
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Les restes petites de vegetals
(gespa, fulles, males herbes,
branquillons) cal llençar-les al
contenidor d’orgànica.
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Separar la brossa
orgànica és reciclar
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Al contenidor marró:
restes de verdura,
fruita, carn i peix,
tovallons de paper
bruts, llumins,
infusions, restes
petites de jardí,
closques d’ou, taps de
suro i totes les restes
de menjar en general.

Què fem reciclant
la brossa orgànica?
De cada 100 kg de brossa
orgànica s’obtenen 30 kg de
compost.
Disminuir la contaminació
del nostre entorn.

El compost
El compost és un adob de
gran qualitat per a l’agricultura
i la jardineria. Utilitzar-lo fa
disminuir l’ús d’adobs químics.

Reciclar envasos és
obtenir nous envasos

Què en traiem de
reciclar envasos?
Dels plàstics: plàstics per a
productes no alimentaris com
bosses, envasos per a productes
de neteja...
De les llaunes: nous objectes
metàl·lics.
Dels brics: aglomerat
i aprofitament energètic.

Al contenidor groc:
ampolles i bosses de
plàstic, envasos de
neteja, plàstic film,
xapes d’ampolles,
envasos de iogurt,
brics, llaunes de
begudes i conserves,
safates de porexpan,
paper d’alumini...

Reciclar el paper
és salvar arbres

Recicla:
1 tona són 17 arbres!

Al contenidor blau:
diaris, paper, revistes,
capses de cartró,
embolcalls de
regals...

Reciclar el vidre
és obtenir vidre nou
Al contenidor verd:
ampolles, envasos
i pots de vidre.

Tot el que no va als
altres contenidors
és la resta

En reciclar 1 tona de paper
se salven 17 arbres! És tan
important reciclar el paper
com fer servir paper reciclat.

Ull! vidres singulars
Les ampolles de cava es
poden reutilitzar si es porten
a la Deixalleria. Alguns vidres
porten uns components
diferents i no es poden llençar
al contenidor verd. Són aquests:
vidre de finestres, miralls,
bombetes i fluorescents.
Porta’ls a la Deixalleria.

Al contenidor gris hi
llencem tot el que no
podem seleccionar:
bolquers, compreses,
pols d’escombrar,
burilles de tabac ,
ceràmiques, draps
bruts, bolígrafs...

Què aconseguim
reciclant paper?
Paper reciclat i paper ecològic.
Estalviar aigua, energia
i reduir la contaminació
atmosfèrica.

Reciclant vidre
aconseguim…
Vidre nou.
Estalviar aigua, energia
i reduir la contaminació
atmosfèrica.

Reciclant
aconseguim…
Que la resta sigui minoritària.
Que els abocadors no
s’omplin amb tanta rapidesa.
Que el nostre entorn sigui
més net i poc contaminat.

