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Medi 

Reciclatge de piles 
En  aquesta  revista  us  volem  parlar  de 
com hem de reciclar les diferents piles i 
pretenem informar-vos del com i de l'on 
cal fer-ho, per tal de millorar el nostre 
medi ambient. 

Per tal de saber com es va arribar a inventar una 
pila  us  parlarem  del  seu  inventor: Alessandro 
Giuseppe Antonio Anastasio Volta anomenat  Volta 
va descobrir l'electricitat i va inventar la pila. La va 
inventar  mentre estava  fent  unes  proves  amb la 
musculatura dels animals. El 20 març 1800 va fer 
públic el seu invent: la pila i l'any 2000 es va crear 
la pila elèctrica.
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Les piles són generadors portàtils que converteixen 
l'energia  química  en  elèctrica,  per  això  el 
reciclatge  de  les  piles  i  bateries  serveixen  per 
reduir-ne el seu nombre i per contaminar menys el 
medi  ambient.  Per  les  seves  característiques 
químiques,  les  considerem  residus  nocius  amb 
presència de metalls pesants.

Les piles estan compostes d'un material altament 
contaminant,  estan  formades  per  diòxid  de 
manganès  i  zinc,  i  les  més  comunes  per  zinc  i 
carboni. N'hi  ha de diferents tipus,  piles d'òxid i 
plata,  piles  biodegradables,  que  estan  pensades 
especials  per  a  la  gent  que  no  recicla,  piles  de 
botó, piles de petaca o cilíndriques i les bateries 
del mòbil.

     LES PARTS DE LA PILA SÓN:

Reciclatge

Els punts de reciclatge de les piles i de les bateries 
són els  llocs  anomenats  “ PUNTS VERDS” aquests 
llocs es troben, per exemple, a   les  deixalleries, 
les farmàcies, ambulatoris, escoles, instituts, etc.. 
on la gent hauria de dipositar les piles que s’han 
esgotat o pràcticament no serveixen per al consum 
humà.  Hi  ha  altres  punt  on  també  es  poden 
dipositar  piles;  magatzems,botigues,  escoles, 
ambulatoris...  i  altres  establiments  on  venen  o 
reben  tractaments  adequats  de  recuperació  en 
plantes autoritzades.

La  deixalleria  és  una  instal·lació  de  recepció  de 
residus municipals que permet la recollida selectiva 
dels materials domèstics o comercials que no tenen 
contenidor específic de recollida al carrer.

Deixalleria de Lliçà d’Amunt  
a Palaudàries : 

Camí de Palau, 40- 48 

Tel. 93 863 99 51 

Horari: 
De dimarts a dissabte, de 9 a 13 h i de 16 a 18 h; el 
diumenge, de 10 a 14 h. 
 A l'agosr obre de l'1 al 31 d'agost: de dimarts a 
divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h; el dissabte i 
el diumenge, de 9 a 14 h. 


