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H
Els residus urbans a Manacor.  Separar per a poder reciclar

PAPERENVASOSVIDREREBUIG

Hi hagué un temps en què l’home vivia integrat en el medi natural, d’on obtenia 

directament, o mitjançant petites transformacions, tot el que necessitava per cobrir 

les seves necessitats. Quan algun objecte no tenia cap ús, es llençava i passava a ser 

fems que era fàcilment assimilat i integrat a l’entorn. Es produïen pocs residus i el 

cicle es tancava fàcilment.

Amb el temps, la població del planeta ha augmentat i s’ha organitzat en comunitats 

cada cop més grans i complexes.

Actualment, en la nostra societat de consum, la demanda de productes i materials 

cada vegada és més gran i ens en desprenem amb més rapidesa. La quantitat de 

matèria residual és tan gran i tan diversa que no resulta assimilable de forma natural 

pel medi.

Si feim un seguiment dels residus que generam diàriament, comprovam que aproxi-

madament un 60% del volum (30% del pes) correspon a residus d’envasos de plàs-

tic, de vidre o de cartró. Tots aquests residus són reciclables; el cas extrem és el del 

vidre, que és 100% reciclable.

Amb els anys s’ha vist que és necessari un canvi d’actitud, hem de reciclar els ma-

terials sempre que sigui possible. El reciclatge té dues finalitats bàsiques: per una 

banda, reduir les tones de residus que van a incineració i evitar així multiplicar les con-

seqüències derivades d’aquest procés i, per altre banda, allargar la vida d’un material, 

i evitar d’aquesta manera el consum de nous recursos naturals (arbres, petroli, etc).

En el nostre municipi volem potenciar la recollida selectiva com a mitjà per possibili-

tar una revaloració dels diferents tipus de materials, però, per fer-ho, necessitam la 

teva col·laboració, tu ets el punt de partida que fa possible el reciclatge, perquè tot 

comença amb la separació en origen, a ca teva.
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paper | cartró | revistes | diaris

Què

>> Les capses de cartró han d’estar plegades per 
tal d’aprofitar al màxim l’espai i deixar lloc per al      
cartró dels nostres veïns.

>> Els nostres residus de paper s’han de dipositar 
DINS el contenidor.

>> Si fas servir bosses de plàstic per guardar el paper 
per a reciclar, no tiris la bossa al contenidor blau.

>> El paper i el cartró ha d’estar net i lliure de plàstics, 
i quan sigui possible de grapes i clips.

Per què

Per fabricar una tona de paper, calen les següents matèries primeres:

Recorda:
Fes servir els fulls per les dues cares!

1 t de paper kg fusta l d’aigua kW/h energia kg residus

Paper de qualitat 3.300 400.000 7.500 2.500

Paper normal 2.000 250.000 4.750 1.500

Paper reciclat 1.250 10.000 2.750 -1.000

PAPER

L’any 2005 
es recolliren 
a Manacor 

1.311.540 kg 
de paper i cartró.

Això suposa un estalvi 
de 2.620.080 kg 

de fusta, 327.885.000 
litres d’aigua 

i 6.229.885 kW 
d’energia.

podem dur 
a reciclar
a través del 
contenidor blau

Diposita en el contenidor
BLAU el paper i el cartró de:
> Embalatges de paper i cartró
> diaris i revistes
> paper d’embalar
> altres articles de paper

Al contenidor de
paper no està permès 
dipositar paper
plastificat, paper brut 
d’oli, pintura o restes 
de menjar, compreses, 
clips i grapes, plàstics 
ni suro blanc 
(porexpan).

sí no

Separant el paper per reciclar: 
>> disminuïm la quantitat de residus que s’incineren.
>> disminuïm l’impacte ambiental que va lligat a la producció 

de paper.
cal reciclar

Com
ho hem de

separar
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Estació de 
transferència

Empresa recuperadora

Reciclador

Recollida
i transport

Els usuaris dipositen el paper-cartró 
al contenidor específic

Tots feim servir paper

L’any 2005 
es recolliren 
a Manacor 

1.311.540 kg 
de paper i cartró.

Això suposa un estalvi 
de 2.620.080 kg 

de fusta, 327.885.000 
litres d’aigua 

i 6.229.885 kW 
d’energia.

Llegir cada dia un 
diari (250 g) durant 25 

anys es tradueix en un consum de 
fibra equivalent a la quantitat de fusta 

que trobam en una hectàrea 
de bosc boreal, és a dir, uns 250 arbres. 

Durant aquests 25 anys el bosc produeix uns 100 
m3 de fusta útil per a produir paper.

Amb el reciclatge d’1 TONA DE PAPER estalviam 
la pasta que s’extrauria de 17 ARBRES.

La producció de paper reciclat consumeix el 64% 
MENYS D’ENERGIA que quan es fabrica 

a partir de pasta verge i genera només 
una quarta part de la contaminació 

atmosfèrica.

Els residus urbans a Manacor.  Separar per a poder reciclar
PAPER |  ENVASOS |  VIDRE |  REBUIG
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>> Sempre que sigui possible hauríem de rabejar els 
envasos bruts per tal d’evitar olors molestes i facilitar 
la tasca dels operaris que s’encarreguen d’obrir les 
bosses i separar les tipologies d’envasos.

>> Les bosses d’envasos s’han de dipositar a 
l’INTERIOR del contenidor.

ENVASOS

Diposita en el contenidor
GROC:
> plàstics: botelles, pots, brics
> llaunes de refresc i conserves
> bosses i qualsevol envàs lleuger
   buit; si pot ser, comprimit.

Recorda, a l’iglú
d’envasos NO hi pots 
dipositar paper, vidre, 
taps de suro, restes 
de menjar, envasos 
plens o amb productes 
tòxics, embalatges 
“de bolletes” ni aerosols.

sí no

>> Disminució del volum de residus que van a incineració. La in-
cineració de plàstics provoca emissions importants de CO

2
 i 

alguns com el PVC i altres plàstics clorats alliberen substàncies 
altament tòxiques.

>> Disminució del consum d’aigua i d’energia.

lleugers
tetrabrics | llaunes | paper d’alumini | film | tubs de pas-
ta de dents | bosses de plàstic | envasos de plàstic | taps 
metàl·lics

Nom  Primer ús després del reciclat
PET Polietilè tereftalat Botelles d’aigua, Estores, moquetes, 
  botelles d’oli i vinagre, etc. fibres, jerseis.
PEAD Polietilè d’alta densitat Productes de drogueria, garrafes  Botelles de detergent,
  d’aigua, botelles de llet, etc. canonades, sacs industrials.
PEBD Polietilè de baixa densitat Bosses, sacs, embalatges, etc. Bosses de fems.
PS Poliestirè Envasos de iogurt, terrines,  Safates, proteccions.
  embalatges, etc.
PP Polipropilè Taps i tapadores, sacs de ràfia, Capses, peces per automòbils.
  terrines d’alguns aliments, etc.
PVC Policlorur de vinil Botelles per a begudes no gasoses,  Canonades, soles de sabates, 
  botelles per a lleixiu i amoníac, etc. fibres.

Què

Per què

podem dur 
a reciclar
a través del 
contenidor groc

cal reciclar

Com
ho hem de

separar

Identificació de plàstics
Possible ús

1

02

04

06

05
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Per cada 

llauna que es recicla 
s’estalvia l’energia que 

consumeix una bombeta 
de 200 W durant una hora.

 Per cada 1000 tones 
de tetrabric reciclat

es recuperen 750 tones
de paper.

Els residus urbans a Manacor.  Separar per a poder reciclar
PAPER |  ENVASOS |  VIDRE |  REBUIG

Productes
elaborats amb
materials
reciclats.

Compra i consum 
de productes.

Els diferents materials
es compacten i s’envien
a recicladors específics

de la península.

A la planta
de triatge

del Parc de
Tecnologies

Ambientals se separen
les tipologies d’envasos.

Recollida
i transport.

L’any 2005 
es recolliren 
a Manacor 

166,97 t 
d’envasos 
lleugers.



8

S
a
b

ie
s 

qu

e.
..

Botelles de vidre
Pots de vidre

>> Abans de dipositar les botelles i els pots de vidre 
a dins el contenidor has de llevar els taps.

>> El vidre s’ha de dipositar SEMPRE a DINS el conte-
nidor, no el deixis a fora ja que pot ser perillós per 
als vianants i dóna mala imatge.

VIDRE
L’any 2005

es recolliren al nostre 
municipi 469.780 kg 

de vidre.
Això suposa un estalvi 
de 564.769,516 kg de 
sílice i 61.852.080,4 kg 

de fuel.

Diposita en el contenidor
VERD:
> botelles de vidre
> pots de vidre

No hi pots tirar taps 
de botelles, bombetes, 
fluorescents, miralls, 
plats, tassons, etc.

sí no

>> Disminueix la quantitat de residus que van a incineració,   
reduint així les emissions a l’atmosfera.

>> El vidre és 100% reciclable, és un dels materials que té un 
reciclatge més fàcil: a partir del vidre triturat pot començar 
tot el procés de fabricació de botelles i altres objectes de 
vidre; per tant, estalviam matèries primeres.

>> Disminueix la contaminació de l’aire i de l’aigua que va       
lligada a la fabricació de vidre nou.

Per cada 
quilogram de 

vidre recuperat 
s’estalvien 1,2 kg de 
matèries primeres.

El vidre és un material 
100% RECICLABLE.

Què

Per què

podem dur 
a reciclar
a través del 
contenidor verd

cal reciclar

Com
ho hem de

separar
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L’any 2005
es recolliren al nostre 
municipi 469.780 kg 

de vidre.
Això suposa un estalvi 
de 564.769,516 kg de 
sílice i 61.852.080,4 kg 

de fuel.

Els residus urbans a Manacor.  Separar per a poder reciclar
PAPER |  ENVASOS |  VIDRE |  REBUIG

Nous productes elaborats 
amb vidre reciclat.

Recollida i transport

El vidre s’embarca en 
contenidors marítims i 
es transporta cap a la 
península.

Estació de transferència

Una empresa recicladora 
de la península esmicola 
el vidre i el fon per 
obtenir pasta de vidre.

Sempre que dugui el  s ímbol       es pot reciclar
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Quin camí segueix el teu resid
u

 n
o

 seleccio
nat?

REBUIG

L’any 2005 
al municipi

de Manacor es 
recolliren 21.424,13 

tones de residu
ordinari (rebuig).

Si separam totes les fraccions
reciclables, als contenidors
convencionals només hi hem
de dipositar aquells materials
no reciclables que acaben el seu 
cicle de vida a la
INCINERADORA.

>> Els residus de rebuig han d’anar dins BOSSES 
TANCADES.

>> Les bosses de fems s’han de dipositar DINS el 
contenidor.

>> Després d’abocar la bossa dins el contenidor hem 
de pensar a TANCAR-LO.

Les bosses de fems
només es poden dipositar
als contenidors de vorera
entre les 6 de l’horabaixa

i les 10 del vespre.

Respectau 
els veïnats. 

 No tragueu abans 
d’hora les vostres 
bosses de fems.

El nostre municipi
encara no disposa de servei

de recollida selectiva
de matèria orgànica.

Per això, i fins que no es posi
en marxa aquest tipus de servei, 

la matèria orgànica es pot 
dipositar al contenidor ordinari 

o de residus en massa.

Una bona alternativa és 
fer compost a ca vostra 

a partir dels vostres 
residus orgànics!

Què
és el rebuig

Com
hem de deixar

les bosses
de fems

Als contenidors
convencionals
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L’any 2005 
al municipi

de Manacor es 
recolliren 21.424,13 

tones de residu
ordinari (rebuig).

Els residus urbans a Manacor.  Separar per a poder reciclar
PAPER |  ENVASOS |  VIDRE |  REBUIG

Els usuaris dipositen
les bosses de fems als 
contenidors ordinaris.

Recollida i transport. Estació de transferència.

Energia.

Dipòsit controlat.

Planta incineradora 
amb recuperació 
energètica.

Cendres i escòries.

El nostre municipi
encara no disposa de servei

de recollida selectiva
de matèria orgànica.

Per això, i fins que no es posi
en marxa aquest tipus de servei, 

la matèria orgànica es pot 
dipositar al contenidor ordinari 

o de residus en massa.

Una bona alternativa és 
fer compost a ca vostra 

a partir dels vostres 
residus orgànics!

Disposau de dos
serveis de recollida 
de restes de poda:

1) Els contenidors específics 
ubicats als parcs verds.

2) La recollida porta a porta que
es du a terme als nuclis costaners 

durant alguns mesos de l’any. 
Informa-te’n al 902 44 49 71.

Aquests residus vegetals
es duen a una planta de

compostatge.



I recorda:
el millor residu és aquell

que no es produeix

PAPERENVASOSVIDREREBUIG

Altres residus que es produeixen als domicilis:

Oli vegetal i mineral
Per gestionar aquests residus correctament els pots dipositar als conteni-
dors específics ubicats als parcs verds.
No llencis l’oli per la claveguera, un litre d’oli pot contaminar un milió de 
litres d’aigua potable!

Piles
Les piles contenen substàncies molt contaminants que, alliberades al medi, 
poden tenir greus conseqüències per a la fauna. Recorda que el mercuri 
que conté una pila pot contaminar 600.000 litres d’aigua.
Per gestionar-les correctament pots dipositar-les als contenidors RECOPI-
LA que trobaràs als Parcs Verds i a alguns establiments com ferreteries, 
rellotgeries, etc.

Medicaments
Els medicaments caducats o en mal estat s’han de dipositar en els conte-
nidors específics que trobaràs a les farmàcies.
Els contenidors ordinaris no garanteixen que les substàncies contaminants 
no arribin al medi, per això és important que els medicaments es gestionin 
de manera independent. 

Mobles i altres residus voluminosos
1. Els pots dur als parcs verds de Manacor i Porto Cristo.
2. Servei municipal de recollida domiciliària de residus voluminosos.
 Telèfon: 902 44 49 71
3. Si els teus mobles estan en bones condicions de conservació, 
 posa’t en contacte amb la Fundació Deixalles Felanitx. 
 Telèfon: 971 58 27 10


