Amb el suport de:

amb els residus...

MASQUEFA
ho fa Bé!

JO HO FAIG BÉ!

• Actualment, a Masquefa es recicla entorn el 18%
de tots els residus que es generen.
• L’any 2020 tots els municipis tenim un repte:
Assolir el 60% de reciclatge.
• Augmentar els índexs de reciclatge al municipi
aportarà beneficis ambientals i econòmics.

Per fer-ho, és
imprescindible la
teva col·laboració!

Consulta què pots llençar
en cada contenidor!

ENVASOS

SÍ
• Envasos de plàstic
• Llaunes de
begudes o
conserves
• Safates de
porexpan net
• Aerosols
• Bosses de plàstic

REBUIG
SÍ

• Brics de llet o sucs
• Embolcalls de film
i alumini
• Llaunes fèrriques
• Tapes de pots
(metàl.lics,
plàstics)
• Xarxes de fruites

• Pols d’escombrar
• Bolquers i
compreses
• Restes de
ceràmiques
• Burilles de
cigarretes
• Fregalls

NO
• Joguines de plàstic o qualsevol residu 		
que no porti el simbol:

VIDRE
SÍ

ORGÀNICA
SÍ
• Restes de menjar
(fruita, verdura,
carn, peix,
closques d’ou,
marisc, rosegons
pa sec, etc.)
• Restes d’infusions
o marro de cafè

• Paper de cuina o 		
tovallons bruts
• Pinyols, ossos de
carn i espines de
peix
• Taps de suro
• Llumins

NO
• Poda, gespa, branques, fullaraca...

!

Procura tenir sempre bosses compostables, així obtindrem un
compost de bona qualitat. Recorda que la poda té un servei de
recollida a part.

PAPER I CARTRÓ
SÍ
•
•
•
•

• Resta de
ceràmiques
• Objectes amb
materials mixtes
(raspalls de dents, 		
bolígrafs,
maquinetes
d’afaitar, etc.)

Fulls de paper
Cartes
Sobres
Diaris i revistes

• Cartró plegat,
oueres de cartró
• Bosses de paper
o cartró

NO
• Paper de cel·lofana, paper vegetal,
paper fotogràfic, radiografies...

• Ampolles de 		 • Flascons o pots
vidre
petits de vidre
• Pots de vidre

NO
• Taps i xapes d’alumini

TRASTOS VELLS

Recollida gratuïta a la

porta del domicili amb trucada

prèvia al telèfon

93 708 60 96

Objectes voluminosos de grans mides:
mobles, matalassos, elctrodomèstics grans…

DEIXALLERIA
Hivern
A la deixalleria cal dur-hi
residus com:
• Fluorescents
• Olis usats
• Pneumàtics
• Restes de dissolvents
• Pintures
• Aparells electrònics
o d’altres que requereixin
un tractament especial.

HORARIS:

(de l’1 d’octubre al 30 de maig)

Dilluns: de 9.00 a 14.00h.
Dimecres, dijous i divendres:
de 9.00 a 14.00h.
i de 16.00 a 18.30h.
Dissabte: de 9.00 a 14.00h.

Estiu

(de l’1 de juny al 30 de setembre):

Dilluns: de 9.00 a 14.00h.
Dimecres, dijous i divendres:
de 9.00 a 14.00h.
i de 16.30 a 19.00h.
Dissabte: de 9.00 a 14.00h.

