Tractament dels residus recollits
On va la matèria orgànica?
Els residus de matèria orgànica es duen a l’Ecoparc 2 situat a Montcada i Reixac, on es converteixen en compost i en gas. La fracció orgànica de més qualitat s’utilitza per obtenir compost, que es pot utilitzar com a adob orgànic en
l’agricultura i la jardineria o com a estructurador de sòls per restaurar espais
degradats. L’altra part de la fracció orgànica s’utilitza per generar biogàs, una
energia renovable que permet produir electricitat.

On van les bosses dels envasos de plàstic, llaunes i brics?
Els residus recollits van a la planta de tractament de l’Ecoparc 2 a Montcada i
Reixac.
Del total dels residus que arriben a la planta es recuperen, majoritàriament, un
75% de plàstics, un 14% de metalls, i la resta són materials compostos (cartró
per a begudes i altres).
La major part dels materials recuperats a les plantes de triatge els reciclen empreses recuperadores de plàstics i metalls.

AL BON PASTOR,

RESIDU
ZERO
MOLTES GRÀCIES.
ENTRE TOTS HEM MILLORAT EL
RECICLATGE DEL BARRI!
JA RECICLEM MÉS I MILLOR.

On va el rebuig? I els residus sanitaris?
Si fem una bona separació dels residus a la llar es genera molt poc rebuig.
El rebuig va a la línia de tractament de “resta” de l’Ecoparc 2 a Montcada i Reixac, on encara es recuperen els materials reciclables que hi queden, però són
pocs, bruts i de més baixa qualitat.
El tractament d’aquesta fracció és el que comporta més costos econòmics i
ambientals.

On va el paper/cartró?
El paper i cartró recollit de les plataformes mòbils va a l’empresa Saica Natur,
a Badalona.

Sanitaris
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On va el vidre?
El vidre es porta a l’empresa Santos Jorge, a Mollet del Vallès.

A
T
’
A
SUM ZERO!
L

L’ESTI

barcelona.cat/residuzero

Orgànica

Vidre

Dilluns
Dijous

Dimarts
Dimecres
Divendres
Dissabte

Rebuig
Dilluns
Dijous

Envasos
de plàstic,
llaunes i brics
Dimarts
Dimecres
Divendres
Dissabte

Resultats
Fracció orgànica

Recollida selectiva

Abans

Ara

Mitjana setmanal:
2.652,1 kg

Mitjana setmanal:
1.170,0 kg

Malgrat que la quantitat de residus de la
matèria orgànica ha disminuït, n’hem incrementat la qualitat (orgànica sense impropis).

Abans de la implantació
es recollia el 30% dels
residus de manera separada. Amb la implantació
de les plataformes hem
arribat al 61%.

Abans

Ara

30 %

61 %

Paper i cartró

Abans

Ara

Mitjana setmanal:
353,7 kg

Mitjana setmanal:
478,8 kg

S’estima que 1 de cada 3 persones del veïnatge
fan servir el sistema de plataformes.

Reptes de futur

1.

Envasos de plàstic, llaunes i brics

Abans

Ara

Mitjana setmanal:
174,9 kg

Mitjana setmanal:
230,6 kg

Eliminar els
punts crítics on
s’abandonen les
bosses: papereres,
escocells dels
arbres, etc.

2.

Fomentar les xarxes
veïnals, sobretot a
les escales amb gent
gran i amb diversitat
funcional, per
ajudar a baixar les
escombraries.

3.

Incrementar l’ús de
les plataformes per
part del veïnat.

I recordeu:

Vidre

Abans

Ara

Mitjana setmanal:
102,1 kg

Mitjana setmanal:
146,4 kg

x
x
Les plataformes
Els diumenges
s’instal·len
de 18.00 a
23.00 hores.

no hi ha
recollida.

x
De dilluns a dissabte hi

ha recollida dels residus
orgànics i sanitaris.
Consulteu el calendari de
la resta de fraccions.

