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Medi 

Reciclatge de medicaments
Qui  no  té  una  farmaciola  a  casa  plena  de 
medicaments?  O potser un calaix?  Els fem servir 
tots?  Sabem quan ens el van receptar?  Segur que 
ens fan falta tots?

Però, el que ara realment ens interessa és: revisem 
aquests  medicaments  tot  mirant  la  data  de 
caducitat?  

És molt aconsellable fer una revisió de la farmaciola 
de  casa  almenys  dues  vegades  a  l’any. Quan  ho 
fem,  hem  de  tenir  precaució  de  retirar  els 
medicaments caducats  i  també aquells  que no en 
recordem  la  seva  aplicació  o  hàgim  perdut  el 
prospecte.

Els  medicaments,  quants  ja  no  ens  calen,  es 
converteixen en un residu que, si no es recicla de 
manera convenient, pot acabar contaminant el medi 
ambient.

La majoria de les 3000 farmàcies catalanes disposen 
d’uns  contenidors  especials  per  dipositar  els 
medicaments usats, caducats o en mal estat que es 
tinguin a casa. Aquest nou servei que ofereixen les 
farmàcies  s'emmarca  a  la  campanya  d'àmbit 
nacional  per  a  la  salut  del  medi  ambient  i  tindrà 
caràcter permanent. 

Els  contenidors  que trobarem a la farmàcia  vénen 
identificats  amb la marca SIGRE (Sistema Integrat 
de Gestió i  Recollida d'Envasos).  Quan llancem un 
medicament en aquest contenidor, aquest junt amb 
els  altres  serà  recollit  i  enviat  a  una  planta  de 
selecció:  es  classificaran  segons  el  material  de 
l’envàs (per després reciclar-lo) i el contingut (restes 
de medicament) es tractarà adequadament per a la 
seva eliminació sense contaminar. 

La recollida selectiva del paper i cartró de les capses 
de  medicaments  possibilita  el  seu  reciclatge, 
suposant un estalvi d’energia, de matèries primeres i 
de consum d’aigua  (necessari  per a  la  creació de 
paper partint de pasta verge).

Amb el paper reciclat es podran fer noves capses i 
paper d'embalatge, així com objectes de papereria, 
revistes, diaris, llibres, paper higiènic ... sense haver 
de malgastar matèria primera.

En aquests  contenidors  en cap cas  hi  dipositarem 
termòmetres, pròtesis, radiografies, ulleres, agulles, 
materials  de  cures,  objectes  tallants,  bosses  de 
plasma ni cap tipus de producte sanitari, flascons o 
bosses per a presa de mostres de sang, femtes o 
orina  i  altres  recipients  similars  utilitzats  per  a 
finalitats analítiques.:  és a dir només hi llençarem 
medicaments.

Què és SIGRE?
SIGRE és l'encarregada de la implantació i 
desenvolupament de la recollida de medicaments 
a les farmàcies i d'assumir tots els costos derivats 
del seu funcionament. L'activitat del SIGRE es pot 
resumir en els següents punt:

Recollida dels envasos de productes farmacèutics 
comercialitzats pels laboratoris a Espanya per tal 
de reciclar-los.

Recollida,  classificació  i  tractament,  segons 
tipologia  i  composició,  de la  resta de productes 
farmacèutics  per  tal  de  garantir-ne  la  correcta 
gestió.

Impulsar,  a  través  dels  Plans  Empresarials  de 

Prevenció,  l'adopció  per  part  dels  laboratoris 
adherits de mesures de prevenció que permetin 
reduir la generació d'envasos en el futur.


