SI SEPAREM BÉ

L'ORGÀNICA:

APOSTEM PER L’ECONOMIA CIRCULAR.

El compost que s’obté és un adob natural que redueix l’ús de fertilitzants químics i millora la
qualitat del sòl dels camps i jardins. D’aquesta manera convertim un residu en un recurs.

ACTUEM PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.

Reduïm la petjada de carboni i l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.

EVITEM LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI.

Al marró només

!

L’orgànica no anirà a parar a abocadors on s’emeten gasos i lixiviats perjudicials per al medi
ambient.

ESTALVIEM RECURSOS.

Disminuirem la despesa municipal en tractament de residus i obtindrem més ingressos del retorn
del cànon dels residus.

Alerta!

NO

t’equivoquis!
Les restes petites de jardineria i les restes
de menjar, que es generen principalment a
la cuina, cal separar-les en un cubell a part
i llençar-les al contenidor marró perquè es
puguin reciclar.

La fracció orgànica és la part
més gran de la brossa que
generem a casa (40%) i és la
part més important dels residus
municipals.

Si no és orgànic,

no ho llencis

al marró!

+ info:

Tel. 93 775 34 34
www.martorell.cat/recicla

QUÈ ÉS MATÈRIA ORGÀNICA?

Restes de fruita
i verdura

Restes de carn
i peix

Restes de plantes de
jardineria de mida petita

Pinyols, closques d’ou,
de fruits secs i de marisc

Taps de suro, serradures,
llumins i palets de fusta

Restes de menjar
cuinat i pa sec

Paper de cuina i tovallons
de paper bruts de menjar

Marro de cafè i restes
d’infusions

Paper de magdalenes

Bosses, envasos i
vaixella compostables

Excrements d’animals domèstics
sense sorres absorbents

TENIR EN COMPTE?

QUÈ CAL

La qualitat de la fracció orgànica que arriba a la planta de compostatge és essencial per evitar
l’encariment de la gestió i ampliar les possibilitats d’ús del compost resultant.
Cal separar bé el menjar fet malbé del seu envàs abans de llençar-lo al marró. No oblidis
treure el plàstic film, la safata de porexpan, d’alumini o de cartró.
Sempre que puguis utilitza bosses compostables i un cubell airejat per fer la recollida
selectiva de l’orgànica.
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Ajuda'ns a

tancar
el cicle!

Planta de
compostatge

No barregis l’orgànica amb la
resta de fraccions. No llencis al
contenidor marró altres residus
que no siguin biodegradables com
burilles de cigarret, bolquers,
cotó fluix, cendres, paper encerat,
paper d’alumini, etc.

Les restes vegetals en
gran quantitat s’han de
llençar als contenidors
de poda ubicats al barri
de Can Cases o s’han de
portar a la deixalleria.

Si tens jardí o hort, també pots fer autocompostatge casolà.

