C O M F U N C IO N A

el sistema

Oliklak?

1. Els alumnes reben una ampolla especial
de
material resistent i boca ampla anomenad
a
CLAKI per a la recollida selectiva de l’oli de cuin
a
domèstic .
2. A casa hi aboquen qualsevol tipus d’oli vege
tal
que s’hagi fet servir per cuinar, un cop estig
ui
fred, o l’oli de les llaunes de conserva.
3. Qua n el CLA KI està ple es port a a l’esc
ola el
dia de recollida establert per a cada esco
la:

Oli de cuina usat

Cofre al punt
de recollida
de l`escola
Rentat

Es col·loca dins del cofre de recollida, i a canv
i es
rep un CLAKI net.
4. L’empresa social APDIR recull els CLAKIS
de les
escoles, gestiona l’oli recuperat, neteja
els
CLAKIS i els torna a portar a l’escola per
ser
reutilitzats.
5. L’oli recollit es transforma en biodièse
l que
podrà ser utilitzat com a combustible per
fer
funcionar els vehicles dièsel.
Amb el teu esforç, col·labores en la
protecció del medi ambient (aire i aigua
més nets) i en la creació de llocs de
treball per a persones amb alguna
discapacitat.

Servei
de recollida
Oliklak
Biocombustible
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PROBLEMÀTICA AMBIENTAL
DELS OLIS DE CUINA:
contaminació de l’aigua
problemes a les canonades i al clavegueram
mal funcionament de les depuradores
d’aigua i encariment del servei

AVANTATGES DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE L`OLI DE CUINA:
Evitem la producció d’un residu contaminant.
Reduïm la necessitat de petroli en transformar l’oli en biodièsel, que és un combustible
biodegradable, no tòxic, barat i renovable.
Reduïm la contaminació atmosfèrica i
actuem contra el canvi climàtic, ja que
s’emet menys CO2.

T`HO POSEM FÀCIL:

• Mentre els teus fills estiguin a l’escola utilitza
•

el sistema OLIKLAK.
Quan els teus fills deixin l’escola utilitza els
contenidors d’oli del carrer o les deixalleries. Torna el CLAKI i demana el teu embut
per enroscar a qualsevol ampolla de plàstic.
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