
Fes-ho bé,

ho tens tot

al punt,
   tot és més fàcil

a punt!

béseparar
té el seu

i recorda...
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Les nostres poblacions disposen de 
diverses tipologies de contenidors 
per tal de facilitar el reciclatge, però, 
en fem un ús adequat?

Reorganitzant i reagrupant els diversos 

contenidors de recollida selectiva.

Gràcies a aquest model, cada municipi 

gaudirà d’una nova xarxa de punts de 

recollida selectiva. En aquests espais, 

s’agruparan tots els contenidors específics 

per a la recollida d’envasos, vidre, paper i 
cartró, matèria orgànica i rebuig.

D’aquesta manera, podràs llençar 

tots els residus que genera la teva 

llar en un únic punt, evitant així 

els desplaçaments innecessaris.

Amb això, es pretén incentivar el reciclatge. Entre tots 

hem d’aconseguir disminuir els abocaments de residus 
reciclables al contenidor verd fosc,  

ja que aquest tan sols pot acollir aquells  

residus que NO es poden reciclar.

No. Disposaràs d’un punt de 

recollida selectiva ben a prop 

del teu domicili.

Sí, i tant! Gràcies a la implementació 

d’aquest nou model, es reduirà l’impacte 

visual que provoquen els contenidors 

dispersos per l’entramat urbà. 

Millorar els 
hàbits de 

reciclatge és 
cosa de tots

...els residus que es consideren com a  

especials, oli, pintures, piles, bateries, 

aparells electrònics, bombetes, 

fluorescents i radiografies, entre altres, 

NO van al verd fosc!

Recorda que...

com ho podem solucionar?
hauré d’anar molt lluny?

per què aquest canvi?

millorarà el paisatge urbà?

NO
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