Sostenibilitat
Medi Ambient

Recollida d’orgànica a tot
el nucli urbà de Lleida
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Consumint consumibles!

Tòners i cartutxos
de tinta...
Impressores, fotocopiadores,
aparells de fax... són maquinària
cada vegada més estesa. Els
consumibles d’aquests aparells
generen molts residus si els
llencem després d’un sol ús,
en acabar-se la tinta, i poden
ser problemàtics pels metalls
pesants, pigments tòxics o conservants presents a la tinta o al
tòner. Són residus especials
que cal recollir selectivament.
XIFRES QUE PARLEN...
• Cada tòner/cartutx de tinta
es pot tornar a omplir 5 cops.
• La compra de tòner reciclat
significa un estalvi econòmic
d’un 40%!

La recollida es porta a terme entre els veïns de Lleida, però també en l’àmbit de centres educatius, entitats i comerços.

Gairebé dos anys després
que Lleida comencés a separar els residus orgànics
amb la instal·lació de contenidors marrons a Pardinyes, la recollida de la fracció orgànica ja està implantada a tot el nucli urbà des
de mitjan desembre de
2006.
L’últim barri en el qual
s’ha posat en marxa
el servei ha estat
Magraners i pròximament la Paeria
l’ampliarà a les entitats descentralitzades
de Raimat i Sucs i a
Llívia.
La Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient va celebrar
l’aplicació de la recollida de la matèria orgànica al nucli urbà de
Lleida amb una multitudinària festa al
pavelló de Cappont en
què va intervenir el
grup d’animació Xip
Xap i es va oferir una
xocolatada.

Per tal d’augmentar el reciclatge de la matèria orgànica, l’entitat Ipcena, per encàrrec de la Regidoria de
Sostenibilitat i Medi Ambient, ha dut a terme una
campanya informativa per
facilitar l´ús de les deixalleries i el repartiment dels
contenidors a cada domicili.
L’acció també ha arribat als

centres educatius (se n’ha
informat 12.381 estudiants), a les entitats (un
total de 107) i als establiments comercials. Quant
al lliurament de cubells de
reciclatge, se n’han facilitat
37.452 als diferents barris.

Al març de 2005, Pardinyes
va ser el primer barri on es
va dur a terme la recollida de la brossa
orgànica i el 15 de
desembre de 2006 es
van instal·lar els contenidors marrons a
Magraners. Cada
unitat familiar ha rebut
un cubell on cal abocar el residu humit
(restes de menjar,
closques d'ou, restes
del jardí i de plantes,
etc.). Posteriorment,
aquests materials
s’han de recollir en
bosses compostables
(de midó o de paper),
mai de plàstic, i es
llencen als contenidors de color marró
que hi ha situats al
La Paeria ha repartit contenidors entre els domicilis.
carrer.

PASSA A L’ACCIÓ
• Si has de comprar una impressora de color, hi ha models que
incorporen cartutxos de tinta
independents pels tres colors
primaris, amb el que podràs
substituir només el del color
que s’esgoti.
• Adquireix tòners i cartutxos
de tinta que incorporin materials
reciclats o recuperats. Alguns
productes originals ho fan i
també tots els productes “compatibles” no originals provinents
d’empreses recuperadores.
• Una altra alternativa és la
compra de cartutxos amb un
sistema desmuntable, que
permet separar el capçal
d’impressió i el dipòsit de tinta,
únic element que cal substituir.
• Recull selectivament els
cartutxos i tòners; pots retornarlos al mateix proveïdor o a una
empresa recuperadora.
• Compra cartutxos o tòners
reciclats i assegura’t que:
a) S’indica que es tracta d’un
producte reomplert i hi figura la
data de caducitat de les tintes.
b) Es dóna una garantia del
productor.
DIGUES LA TEVA A...
• Vols informació sobre algun
tema? • Vols opinar? • Tens
cap “truc sostenible” per contarnos?
Posa’t en contacte amb
nosaltres:
Agenda 21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

