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Medi 

Quantes escombraries produïm?
Produïm massa escombraries. Més d'un quilogram al 
dia  per  persona.  No  obstant  això,  una  fracció 
important de les escombraries que generem es  pot 
reutilitzar o reciclar-se. I això és una cosa que, en 
bona mesura, depèn de cada un de nosaltres.

Quan  fem  una  recollida  selectiva  de  les  nostres 
deixalles,  millorem la  salut  ambiental  del  nostre 
entorn.  Quan  col·laborem  amb  el  reciclatge, 
protegim el medi ambient.

Evidentment la societat del consum ens ha dut a 
ser els principals agents de contaminació i com a 
conseqüència som els primers afectats. Per això ens 
hem  de  conscienciar  a  l'hora  de  modificar  els 
nostres  costums  a  l'hora  de  llençar  les  nostres 
deixalles, a mida que millorem els nostres hàbits 
millorem el nostre entorn.

Per això:

➔ Hem de trencar la tendència de creixement 
de les escombraries. 

➔ Hem de reduir la quantitat de residus que 
van als abocadors controlats. 

➔ Hem  d'aprofitar  el  valor  material  i 
energètic de les escombraries.

➔ Hem de contaminar menys. Hem d'estalviar 
matèries primeres i energia. 

➔ Hem de reciclar tot tipus de materials i si 
no  sabem  com  reciclar-los,  preguntar 
sempre com es fa (si vas a una deixalleria 
t'ho explicaran de seguida).

➔ Hem  de  posar  cada  material  en  el  seu 
contenidor corresponent. 

Reciclatge de fluorescents, bombetes 
incandescents i halògenes

Què  hem  de  fer  amb  els  fluorescents, 
bombetes incandescents i halògenes que 
hem de canviar?
No podem llençar a qualsevol lloc els fluorescents i 
altres tipus de bombetes que ja no funcionen.  Hem 
de saber  que  tenen productes  químics  altament 
contaminants  en  el  seu  interior,  i  poden  quedar 
descontrolats si els llencem a les escombraries.

Descripció del procés de reciclatge dels 
fluorescents,  halògenes i   les bombetes 
incandescents.

Totes les bombetes incandescents i halògenes que 
recuperem  són  introduïdes  en  processadors 
especials per trituració. Els materials constituents 
són  separats  mecànica  i  magnèticament  en  cinc 
parts  diferents:  metall  ferrós,  metall  no  ferrós, 
vidre i tungstè o molibdè. 

– Primer es trituren.

– Després se separen els materials de vidre i 
metàl·lics.

– Els filaments se separen del vidre.

– L'alumini i les peces de llautó són separats 
com a ferralla.

– La pols dels mercuri es destil·la i d'ell s'obté 
un mercuri amb 100% de puresa. 

I  què  guanyem  si  reciclem  les 
bombetes i els tubs fluorescents?

– Contribuïm a la recuperació de matèries 
primeres.

– Reduïm els riscos de contaminació.
– El cost del reciclatge per les llums suposa 

un percentatge d´un 10% a un 60% sobre 
el seu preu de cost. 

Sabies què?

Si  una  bombeta  es  trenca,  allibera  vapor  de 
mercuri que és capaç de viatjar molt ràpid i a 
grans distàncies, per la qual cosa el que hem de 
fer  es  ventilar  molt  bé  l'habitació  allunyar-nos 
immediatament  per  no  respirar-ne  el  vapor,  i 
després llançar-la en un contenidor específic. 

Hem de ser curosos que no vagi a parar a l'aigua 
doncs  pot  ser  ingerit  pels  peixos  que  després 
mengem els humans.  
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