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Editorial

                          

La  recollida  selectiva  va 
superar el 30% a Barcelona.

Barcelona,  l'any  2006,  va  superar 
les  849.071  tones  de  residus,  el 
31,4  %   de  les  quals  van  ser 
recollides de manera selectiva.  El 
total  de  deixalles  retirades  va 
baixar  un  1,1  %  respecte  l'any 
2005.

La recollida selectiva va començar 
a funcionar fa sis anys.  Del 13,4 % 
del  total  el  2001  s'ha  passat  al 
32,14%.  La recollida selectiva de 
matèria orgànica és la que més ha 
pujat.   De  les  14.099  tones 
tractades fa sis anys es va passar 
el 2006 a  les 86.254 t.

La retirada fraccionada de paper i 
cartró  es  va  situar  el  2006  en 
84.942  tones,  i  la  de  vidre,  en 
21.901t.  El  total  de  tones  de 
llaunes  i  envasos  retirats  de 
manera selectiva va ser de 14.086 
tones,  mentre que la de mobles i 
altres  objectes  voluminosos  va 
pujar a 31.803 tones.

Per què reciclar?

Avui dia, el reciclatge ha arribat a 
ocupar  un  lloc  important  en  la 
societat actual.  

Es poden salvar grans quantitats de 
recursos  naturals  no  renovables 
quan en els processos de producció 
s'utilitzen materials reciclats.

Cada cop l'acció de reciclar és més 
important, tenint en compte que si 
recollíssim  selectivament  el  50  % 
dels  nostres  residus,  estalviaríem 
uns 400.000 euros al llarg de l'any. 
Però  no  només  és  una  qüestió 
econòmica,  també  reciclem  per 
conservar millor el nostre entorn i 
per tant el nostre planeta.

El reciclatge no hauria de ser una 
tasca  pesada,  ja  que  tenim  els 
contenidors  al  nostre  abast  a  les 
deixalleries  i  als  carrers  dels 
pobles i ciutats.

Si  tots  reciclem  farem  el 
nostre poble més sostenible!

Massa deixalles!
Quan llecem les deixalles van a parar a la galleda de les escombreries. 
El camió de la brossa se les enduu. On van a parar?

 Les deixalles no desapareixen per art de màgia!

On va a parar la 
brossa? 

Gairebé  totes  les 
escombraries es duen a un 
abocador,  on el  camió hi 
buida la seva càrrega, en 
el cas de Lliçà d'Amunt es 
porten  a  l'abocador  de 
Vacarisses.   Després  un 
gran  tractor  hi  tira  terra 
al damunt.  És a dir, que 
la major part de deixalles 
s'enterren.  D'altres,  es 
porten a una incineradora 
com la de Sant  Adrià del 
Besós, prop del Fòrum. 

Però  produïm  tantes 
escombraries,  que  en 
moltes zones ja  no hi  ha 
lloc  per  enterrar-les.   A 
Catalunya,  cada  persona 
genera un quilo  i  mig  de 
deixalles  per  dia.   Això 
significa una producció de 
més  de  tres  milions  de 
tones  cada  any.   A  Lliçà 
d'Amunt això significa que 
produïm 15.000  quilos  de 
deixalles diàries.

Hem  d'actuar  amb 
rapidesa  i  reduir  la 
quantitat de deixalles que 
produïm.  Com ho podem 
fer?  Reciclant!

Reciclar  és  tornar  a  fer 
servir els materials en lloc 
de  llençar-los.  Quan 
reciclem  produïm  menys 
deixalles,així,  contribuïm 
a  mantenir  net  el  nostre 
planeta  i  el  fem  més 
sostenible.


