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AJUDA’NS A MILLORAR EL RECICLATGE DEL BARRI

PLATAFORMA MÒBIL DE CONTENIDORS DE
RECOLLIDA SELECTIVA - PROVA PILOT GUIA INFORMATIVA

Sanitaris

Rebuig
Dilluns
Dijous

Paper i cartró
Dimarts
Dimecres
Divendres
Dissabte

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte

Orgànica

Vidre

Dilluns
Dijous

Dimarts
Dimecres
Divendres
Dissabte

Informa-te’n
barcelona.cat/residuzero

Rebuig
Dilluns
Dijous

Envasos
de plàstic,
llaunes i brics
Dimarts
Dimecres
Divendres
Dissabte

A Barcelona cada persona genera 1,27 kg de residus cada dia. Per
contribuir a la reducció i valorització d’aquests residus, podem aplicar els
criteris de les quatre erres:

QUÈ ÉS BARCELONA
RESIDU ZERO?
L’estratègia del Residu Zero es basa en la prevenció, la reutilització i la
recollida selectiva, i posa una atenció especial en la matèria orgànica.

Informa-te’n al 010 i a barcelona.cat/residuzero

UBICACIÓ DE LES
PLATAFORMES MÒBILS
DE RECOLLIDA SELECTIVA
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El barri del Bon Pastor, concretament la zona compresa entre els carrers
del Foc Follet, Enric Sanchis, el Barri Vermell, la Formiga i Sant Adrià, al
districte de Sant Andreu, és el lloc escollit per introduir la prova pilot de les
plataformes mòbils de contenidors de recollida selectiva.

COM FUNCIONA AQUEST SISTEMA?
La prova pilot té una durada prevista de sis mesos i funciona de manera
que cada dia que hi ha recollida d’escombraries s’instal·len les plataformes
a partir de les 18.00 hores i es retiren a les 23.00 hores.
Recordem que l’horari recomanat per treure les escombraries és de
20.00 a 22.00 hores.

18.00-23.00 h

Rebuig

Orgànica

Vidre

Paper

Envasos de
plàstic, llaunes
i brics

Sanitaris

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

El diumenge és l’únic dia de la setmana que no hi ha recollida
d’escombraries.

QUINS BENEFICIS TENEN
AQUESTES PLATAFORMES?
Amb la col·laboració de tots nosaltres i una separació correcta dels
residus, els beneficis es multipliquen:
 es plataformes s’instal·len en una zona més propera als habitatges, i
L
per tant, és més còmode reciclar.
La retirada dels contenidors suposa disposar de més espai públic lliure.
Millora la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions, i en
especial, dels que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis).
Millora de la qualitat de l’aire i reducció dels nivells de soroll perquè les
plataformes es transporten amb vehicles elèctrics.
Millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa
per als residus de petit format.

Dies de recollida: de dilluns a dissabte
Horari de funcionament de les plataformes:
de 18.00 a 23.00 hores

Els residus de matèria orgànica es duen als ECOPARCS, 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.
El 36% del pes dels residus que produïm prové de la matèria orgànica.

NO TE N’OBLIDIS
ATENCIÓ: Per aconseguir un compost de qualitat,
és IMPORTANT que al contenidor marró NOMÉS
hi llencem MATÈRIA ORGÀNICA.

Si usem bosses compostables, també ajudem a
obtenir un compost de millor qualitat. Fer servir
un cubell ventilat per a la matèria orgànica evita
les males olors.

Dies de recollida: dimarts, dimecres, divendres i dissabte.
Horari de funcionament de les plataformes:
de 18.00 a 23.00 hores

Els envasos recollits als contenidors grocs es porten a les plantes de triatge, on
se separen els diferents materials combinant tècniques òptiques, mecàniques
i manuals. Els materials seleccionats es distribueixen als centres de reciclatge,
on amb els brics, per exemple, es poden fabricar bosses de paper o cartró per
a envasos; amb les llaunes d’alumini es poden fer electrodomèstics, i amb els
envasos de plàstic es pot fabricar mobiliari urbà, roba o altres envasos per a usos
no alimentaris.
El 12% del pes dels residus que produïm prové dels envasos de plàstic, llaunes i
brics.

NO TE N’OBLIDIS
No cal netejar els envasos abans de llençar-los
al contenidor, però sí treure els taps de les
ampolles. Si aixafem les ampolles de plàstic
i els brics, cabran més envasos al contenidor.

CONTENIDOR NEGRE
PER A RESIDUS SANITARIS
Dies de recollida: de dilluns a dissabte
Horari de funcionament de les plataformes:
de 18.00 a 23.00 hores

Habitualment aquests residus es recullen i es tracten juntament amb el rebuig,
però amb la implantació de les plataformes mòbils de recollida selectiva
s’espera que sigui més fàcil per als veïns i les veïnes llençar-los separats, ja que
disposaran de sis dies de recollida.

Bolquers, compreses i excrements. La
sorra dels animals de companyia també
s’hi pot dipositar.

Dies de recollida: dimarts, dimecres, divendres i dissabte.
Horari de funcionament de les plataformes:
de 18.00 a 23.00 hores

Els envasos de vidre són els únics envasos reutilitzables existents per a usos
alimentaris. Els envasos retornables, un cop buits i nets, es poden tornar a fer
servir, i s’aconsegueix així un important estalvi energètic i de matèries primeres.
El vidre recollit selectivament es duu a la planta de reciclatge, on es neteja, se
n’extreuen els materials fèrrics amb uns imants i es tritura fins a convertir-lo en pols
(vidre seleccionat, net i molt). Aquest procés permet fabricar envasos de vidre iguals
que els originals, per fer ampolles, pots, bombetes, etc.
El 8% del pes dels residus que produïm prové dels envasos de vidre.

NO TE N’OBLIDIS
És molt millor dipositar-hi els envasos buits, secs
i sense taps.

Dies de recollida: dimarts, dimecres, divendres i dissabte.
Horari de funcionament de les plataformes:
de 18.00 a 23.00 hores

El paper i el cartró es porten a les plantes de reciclatge, on es converteixen en
grans bales de paper triturat. Aquestes bales es posen en remull per obtenir pasta
de paper, que es cola per filtrar-ne els materials fèrrics. La pasta resultant s’asseca,
es planxa i s’embolica en bobines que es distribueixen a les fàbriques papereres.
Allí s’utilitzen per fer noves capses, paper d’embalatge, sacs per a la construcció,
objectes de papereria i, fins i tot, paper higiènic.
Pleguem les caixes de cartró perquè ocupin menys espai, així facilitem les tasques
de transport i estalviem energia.
El 18% del pes dels residus que produïm prové del paper i d’envasos de cartró.

NO TE N’OBLIDIS
Treure les grapes, els clips o les espirals dels
papers abans de llençar-los al contenidor en
facilita la recuperació.

Utilitzem el format electrònic sempre que
puguem, fem servir el paper per les dues cares,
i reutilitzem el cartró o el paper per fer llibretes o
treballs manuals. A l’hora de comprar, optem pel
paper reciclat.

Envasos i caixes de cartró, diaris,
revistes, llibretes sense l’espiral
metàl·lica, sobres, bosses de paper,
folis, paper de regal, etc.

Paper i material brut, com ara tovallons
de paper o paper de cuina tacat d’oli,
que van al contenidor MARRÓ. Les
caixes brutes de pizzes van al REBUIG.
Els brics i el paper d’alumini, que van al
contenidor GROC.

Dies de recollida: dilluns i dijous.
Horari de funcionament de les plataformes:
de 18.00 a 23.00 hores

La fracció resta o rebuig inclou tots els residus que no s’han recollit de forma
selectiva. Aquests residus es duen als ECOPARCS, on mitjançant diversos
processos s’intenten separar el paper/cartró, els envasos, el vidre i altres materials
reciclables que hi pugui haver per incorporar-los a la cadena de reciclatge.
Els residus que no es poden reciclar van als abocadors o són incinerats. Seria bo
que aquests tractaments finalistes servissin únicament per als residus que no es
poden reutilitzar o reciclar, però les limitacions de la recollida i dels tractaments
existents fan que aquestes infraestructures siguin necessàries.
El 27% del pes dels residus que produïm prové del contenidor gris.

NO TE N’OBLIDIS

Burilles, restes d’escombrar, cotó,
cabells, bolígrafs, lapis usats, etc.

Bosses d’infusió, paper de cuina i
restes de menjar (closques d’ou o de
marisc, etc.), que van al contenidor
MARRÓ. Restes de fusta, CD, envasos
que contenen materials tòxics i
perillosos o roba, que van al PUNT
VERD.

Els punts verds són instal·lacions que serveixen per dipositar-hi certs residus
que no podem llençar als contenidors del carrer. Allí s’emmagatzemen
provisionalment fins que són traslladats a les plantes de tractament per
reutilitzar-los, reciclar-los i tractar-los.

Tots els residus que es
poden portar als punts verds
de barri o als punts verds
mòbils, més:

Z

B
Són de dimensions més reduïdes
i estan situats dins de la trama
urbana. Estan pensats per als
residus domèstics de menys volum.

M
Són camimons que compleixen
totes les funcions d’un punt verd.
Se situen en diferents punts de la
ciutat en horaris fixos per ser més a
prop de la ciutadania.

És un punt verd mòbil que visita les
escoles perquè els alumnes i les
seves famílies prenguin consciència
mediambiental.

roba
calçat
cartutxos de tinta
tòners
aparells elèctrics i electrònics
olis de cuina
cables elèctrics
pneumàtics petits
aerosols i esprais
bateries de cotxe
cosmètics
radiografies
piles
olis de motor
pintures i vernissos
fluorescents i bombetes
càpsules de cafè monodosi
etc.

Recordeu que la recollida de mobles i trastos vells al carrer té lloc els DIMECRES.
Els punts verds més propers són:
• Punt verd de zona de Sant Andreu, al carrer de Caracas, 46.
Horari: de dilluns a divendres, de 8.00 a 18.30 hores. Dissabtes i diumenges,
de 9.00 a 13.00 hores. Festius tancat.
• Punt verd mòbil del Mercat del Bon Pastor, al carrer de Sant Adrià amb el carrer
de Llinars del Vallès. Els dimecres, de 8.30 a 14.00 hores.

AL BON PASTOR,
RESIDU ZERO

NEGRE
PER ALS RESIDUS
SANITARIS

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Punt informatiu a la seu de la Biblioteca Bon Pastor, al carrer de l’Estadella, 64.
L’horari de funcionament és:
de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h,
els dissabtes, de 11.00 a 14.00 h,
els diumenges i festius, tancat.
Aquest punt romandrà obert fins al 15 de juny de 2019.
Informa-te’n a barcelona.cat/residuzero
al 010 o al 900 226 226.
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