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TU FAS POSSIBLE

Com podem

estalviar aigua?

UN SANT CELONI NET

1
a casa

Els celonins només recollim selectivament un 16% de la matèria orgànica que hi ha en els nostres residus i això vol dir que anualment
deixem de reciclar unes 2.900 tones de fracció orgànica. Si bé aquest nivell de recollida és superior als corresponents al Vallès Oriental
i a Catalunya (13% i 10%, respectivament), cal l'esforç de tots per garantir un futur sostenible.

Amb aquesta finalitat, des de març de 2000, a Sant Celoni disposem de
contenidors de color marró on cal dipositar la fracció orgànica de les
deixalles que, prèviament, s’ha d’haver separat a casa. D’aleshores ençà
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Preneu una dutxa en
lloc d’un bany

3

Estalviareu 100 litres
d’aigua

Una aixeta oberta gasta
10-20 litres d’aigua per
minut

La fracció orgànica
Aproximadament la meitat (un 45%) de les escombraries que generem
diàriament són restes orgàniques. Si les llencem barrejades amb les
altres deixalles, perdem la possibilitat de treure'n algun valor i fem un
ús no sostenible dels nostres recursos. En canvi, si la separem
correctament, la fracció orgànica dels residus pot transformar-se en
adob d'alta qualitat (el compost), per utilitzar en horticultura o jardineria.

Tanqueu la dutxa i
l’aixeta mentre us
ensaboneu les mans,
us renteu les dents o
us afaiteu

a Sant Celoni hem reciclat una mitjana mensual de 46,5 tones de residus
orgànics (fins a juny d’enguany, s’ha dut a la planta de compostatge un
total de 267.770 kg de fracció orgànica).
Tanmateix, com hem dit abans, actualment a Sant Celoni només recollim
selectivament un 16% de la matèria orgànica que generem, per tant,
estem molt lluny de l’objectiu del 40% que plantejava per al 2003 el
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006
(PROGREMIC).
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Miquel Vega

Utilitzeu aparells
amb etiqueta
ecològica
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Renoveu els vostres
aparells (aixetes, dutxes i
cisternes) per d’altres més
moderns i eficients

a la
terrassa
i al jardí

Repareu totes les
aixetes i cisternes
que gotegin

Estalviareu els 10-15 litres
d’aigua que conté la
cisterna
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No feu servir l’aigua
de l’aixeta per
descongelar aliments
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Utilitzeu el wàter per
a la seva funció
Estalviarem problemes a
les depuradores i
contribuirem a no
contaminar l’aigua

Una aixeta que degota
pot perdre fins a 50 litres
d’aigua al dia i una
cisterna en pot perdre
fins a 250

Una rentadora
consumeix 170 litres
d’aigua i un rentaplats
en consumeix 50

Regidor d’Espai Públic

“Generem molts
residus, però, si
reciclem més podem
atenuar-ne els efectes
negatius”
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Utilitzeu la
rentadora i el
rentaplats només
quan siguin plens

Tireu de la cadena
del wàter només
quan sigui necessari;
no el feu servir de
cendrer o paperera
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Planteu arbustos i
plantes autòctones
També són decoratives
i menys consumidores
d’aigua
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Deixeu créixer la
gespa més alta
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Disminuireu
l’evaporació de l’aigua,
especialment si l’estiu
és molt sec

Utilitzeu l’escombra
enlloc de la mànega
per netejar patis i
terrasses

Què cal posar al contenidor marró?
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SÍ: Restes de menjar i de la cuina (de fruita i verdura, de carn i peix, paper de cuina
i tovallons bruts, closques d'ou i fruita seca, marro de cafè i restes d'infusions, etc.) i
restes de jardinera (de mida petita i en poca quantitat).
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Ajusteu correctament
els aspersors i
concentreu el reg en
zones verdes

NO: Residus no orgànics en general (plàstics, vidre, llaunes i metalls, brics, paper
d'alumini, etc.), bolquers i compreses, excrements d’animals, restes de bricolatge i
d’escombrada, etc.

Com s’ha de recollir?
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Intenteu regar a
primera hora del matí
o al capvespre
Si regeu en hores de sol,
el 30% de l’aigua
s’evapora

Renteu el cotxe en
rentadors automàtics

Poden fer un ús eficient de l’aigua
i permeten reutilitzar-la. Si renteu
el cotxe a mà és millor fer servir
una galleda i utilitzar només la
mànega per esbandir

SOREA

• A casa, separeu bé les restes orgàniques, tenint cura que no hi hagi residus inorgànics
barrejats. Llenceu-les dins d’una bossa (preferentment, de plàstic compostable)
col·locada en un petit cubell específic.

Nou telèfon per a l’atenció de les avaries amb servei de 24 hores tots els dies de l’any: 902 250 370
Per a consultes i altres temes no relacionats amb avaries es manté el telèfon habitual: 93 867 57 53

• Dipositeu les bosses (ben lligades, per evitar pudors i embrutiment) als contenidors
de color marró o crema que hi ha al carrer, abans de les 15 h del dia de recollida.
• El servei municipal de residus recull la fracció orgànica els dilluns, dimecres i dissabte,
de 15 a 20 h, i la du a la planta de compostatge de Granollers, perquè la reciclin.

“Les situacionsde sequera
i el nou model de gestió de l’aigua”
Cubells fracció orgànica
L’Ajuntament disposa de cubells de
20 litres per a facilitar-vos la separació
de la fracció orgànica a casa vostra.
Tots aquells que no en tingueu, podeu
recollir-lo gratuïtament a la Rectoria
Vella (Informació: 93 864 12 13).

Conferència

16 de setembre, a les 19.30 hores
Rectoria Vella
A càrrec de Lorenzo Correa, vicepresident
de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
Presentarà Josep M. Pasqual i Arenas,
Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni
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Composición
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