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A quin contenidor van les mascaretes? I els raspalls de dents?
Per què és tan important reciclar? Quins són els errors més
freqüents a l'hora de fer-ho? Imma Casajoana, tècnica de la
secció de Neteja Viària, Recollides Selectives i Prevenció de
Residus de l'Ajuntament de Sant Cugat, explica per què és tan
fonamental el reciclatge, com evitar els errors i dona alguns
consells en una entrevista a Cugat Mèdia.

Imma Casajoana explica que des de l'Ajuntament de Sant Cugat es troben amb dues fraccions especialment
complicades pel que fa a errors. Us expliquem quins són i com evitar-los.
FRACCIÓ D'ENVASOSErrors més freqüents
Plàstics que no tenen l'etiqueta de punt verdFilm d'embalatges grans de productes industrialsBosses
d'escombraries negres (a diferència de les de plàstic de nanses que habitualment donen als
supermercats)Metalls i restes metàl·liques, excepte el paper d'aluminiJoguinesEstris de plàsticRaspalls de
dentsPots de plàsticCadires de plàsticGomes de plàstic
Solucions
Tots els envasos que no tinguin l'etiqueta, portar-los a la deixalleria municipal en la mesura que sigui possible,
o dipositar-los al rebuigComprar únicament envasos que tinguin l'etiqueta del Punt VerdPrioritzar la compra a
granelComprovar on va el residu a la web Residuonvas.cat
FRACCIÓ ORGÀNICAErrors més freqüents
No separar-la i posar-la a restaMascaretes sanitàries d'un sol úsBurilles de cigarretesCàpsules de cafè. El cafè
sí que va a la fracció orgànica, per la qual cosa, si no es pot retornar l'envàs al productor, s'ha de buidar el
contingut a l'orgànica i llençar la càpsula a restaBosses d'aspiradoraResta que queda a l'acabar
d'escombrarSorra de gatCabells, si són tenyits van a rebuig, si no sí que poden anar a orgànica
Solucions
Els residus esmentats van tots a resta, i per això és important assegurar-se del que s'ha de dipositar a la fracció
orgànica i no confondre-ho amb la fracció de restaComprovar on va el residu a la web Residuonvas.cat
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