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C a s a  d e  l a  V i l a

Curiositat: Les llaunes de ferro o 
les d’alumini són envasos recicla-
bles al 100%, és a dir, se n’apro-
fita tot. Els envasos de plàstic es 
poden reciclar per a la fabricació 
de bosses de plàstic, mobiliari 
urbà, senyalització, etc., o bé per 
a obtenir nous envasos d’ús no 
alimentari (lleixiu, detergents...). 

VERD

per al vidre

. ampolles

. gots i pots de vidre sense tap

Al contenidor verd hi dipositarem 
el vidre: ampolles i pots de vidre 
sense els taps (que si són de llau-
na poden anar al contenidor groc, 
d’envasos lleugers).

El vidre és 100% reciclable i man-
té el 100% de les seves qualitats: 1 
kg de vidre vell dóna 1 kg de vidre 
reciclat. El reciclatge consisteix 
a fondre el vidre vell per fer-ne 
de nou.

Tu tries... i d’aquesta tria en depèn el 
teu entorn
Reciclar comporta un estalvi econòmic per a tothom, ja 
que com més reciclem més estalviarem en escombrari-
es. Com més reciclem menys embrutem.

En general hem de ser conscients que cal una nova 
educació dels hàbits, no s’hi val a llençar la brossa a 
casa del veí ni els papers a terra, pensant que algú ja 
ho escombrarà –o, pitjor, sense pensar-ho–, o deixar les 
caixes i els cartrons a terra, al costat del contenidor, per-
què ningú no ens veu o perquè ens fa mandra plegar-los 
i ficar-los dins els contenidors de paper i cartró, o netejar 
l’hort de males herbes, canyes i envasos de productes 
i llençar-ho tot al rec perquè l’aigua ja s’ho emporta. 
Això són mals costums que, amb una mica d’esforç de 
tots plegats, podem resoldre i evitar. També hi ha el mal 
vici entre el jovent de deixar els carrers plens de pots, 
bosses i papers quan fan tertúlia a la tarda, quan esperen 
l’autobús al matí, etc. En tot això cal una bona educació. 
Hem de ser conscients que els beneficiats d’un bon ús 
dels contenidors i de les papereres acaba essent tot el 
poble. La imatge que donem és la que provoquem. No és 
més net el qui neteja més, sinó el qui embruta menys. Els 
beneficis d’un bon ús del reciclatge seran poder deixar 
als nostres fills i néts un lloc net, uns rius transparents, 
un paisatge ric... No destrossem el nostre entorn per pura 
mandra de no voler fer les coses bén fetes.

Tothom és apte per a ensenyar a fer les coses bé, a fer 
servir els contenidors i a no deixar la bossa d’escombra-
ries a terra, a explicar que hi ha materials que es poden 
reciclar, que no s’han de llençar els papers a terra, etc.

A partir de setembre i un cop al mes vindrà la deixalleria 
mòbil del Consell Comarcal a Verges. Ja us informarem 
degudament. Una deixalleria mòbil és una instal·lació on 
podem portar tots els residus domèstics que fins ara no 
es podien recollir selectivament però que, per la seva to-
xicitat o per ser reciclables, cal separar de les deixalles 
que van als abocadors: olis de la cuina, piles, fluores-
cents, radiografies, etc. Ja us farem saber quins dies es 
podrà fer ús d’aquest servei.

T’hi apuntes?

L’AJUNTAMENT


