poda i brossa vegetal

a la deixalleria (mireu els
horaris de la deixalleria)

La brossa vegetal s'ha de dur a la deixalleria, sobretot si no practiqueu el compostatge casolà, o si teniu branques massa gruixudes pel
compostador. A la deixalleria ho triturem tot i en fem compost, terra
vegetal, tant pels compostaires com pels arbres, parcs i jardins.

trastos vells

a la deixalleria o servei gratuït
de recollida a domicili

Els trastos vells podeu dur-los a la deixalleria municipal, o bé
trucar a l'Ajuntament al 972 54 60 20, per avisar de la recollida
(cal trucar abans de dimecres a les 2 de la tarda, els recolliran
a domicili dimecres a la nit). Entre tots podem mantenir Vilafant net i polit com es mereix.
roba

roba i calçat

al contenidor blanc, a qualsevol hora

La roba i les sabates, que ja no voleu usar, podeu deixar-les en qualsevol
dels contenidors, degudament senyalitzats, situats a l'Av. Maria Torres, C.
Catalunya, C. Requesens, la Rda Pirineus o al Centre Cívic Les Mèlies.

orgànic

al compostador

El residu orgànic és tot el que procedeix del menjar i de les restes del jardí,
i representa el 50% del total dels residus que generem les famílies. Quan
aquest residu va a parar a l'abocador és el responsable dels líquids
contaminants i de les males olors. A Vilafant el podeu abocar al compostador casolà, i sense molèsties, es transforma en compost i adob
natural que podem utilitzar per les nostres plantes i jardins. El compostador
està subvencionat, i els veïns que l'empreu podeu sol.licitar una reducció de la
taxa d'escombaries.

deixalleria

situada darrera del cementiri municipal
oberta tots els dies tret del divendres
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dilluns: tancat
dimarts a dissabte: 9h-13h i de 16h-19h
diumenge, només matí: 10h-13h
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canvien les tardes que són
de 14:30h a 17:30h
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Extracte de la fotografia "Horitzó" d'en Josep Puigmal presentada al Concurs de fotografia del 2001

vidre

al contenidor verd, a qualsevol hora

El vidre representa el 8% dels residus que produïm a casa. Del
contenidor verd es du a les plantes de tractament on s'esmicola per tornar
a fondre'l i fer noves ampolles o envasos de vidre. El vidre reciclat és
molt més barat econòmicament i ambientalment.

paper i cartró al contenidor blau, a qualsevol hora
El 25% del total de residus que llencem a les escombraries és paper i
cartró. Per poder aprofitar bé l'espai del contenidor blau, cal llençar el
cartró ben plegat. És molt important reciclar aquests residus perquè
s'aprofiten amb molta facilitat per fer de nou paper i cartró. Fabricar paper
reciclat és més barat i perjudica menys el medi ambient.

envasos

al contenidor groc, a qualsevol hora

Quan l'utilitzem el contenidor groc, evitem que els envasos vagin a parar a
l'abocador comarcal, i permetem que es transformin en nous envasos i
plàstics. Aproximadament el 7% del que llencem pot anar al
contenidor groc: llaunes, tetra-bricks, ampolles de plàstic, envasos
de plàstic, embolcalls...

rebuig

al contenidor "de tota la vida" verd fosc
de diumenge a divendres de 8 a 11 de la nit

El rebuig és aproximadament l'11% del total de residus, i no hi podem fer
res, ni reciclar ni reutilitzar, per això es du a l'abocador on s'enterrarà un
cop li reduïm el volum. És important que no hi llencem coses que es
poden reciclar, sinó, estem encarint el preu de la recollida d'escombraries i
reduïm la vida de l'abocador. A més, per salut i per evitar pudors, és important que
respectem els horaris: la bossa ben lligada s'ha de llençar de 8 a 11 del vespre.

piles

al contenidor piramidal (blanc i verd)

Les piles un cop no són útils, si es llencen incontroladament
són molt contaminants, ja que alliberen metalls perillosos que
contaminen el sòl, l'aigua, l'aire i els éssers vius. A l'Ajuntament, al
CAP, a les escoles i a diversos comerços del municipi trobareu el
contenidor piràmide. A l'hora de comprar podeu triar productes que no necessitin
piles o bé usar les recarregables.

olis

a la deixalleria (mireu els horaris de la deixalleria)

L'oli és un residu especial que cal separar de la resta de residus. Mai
l'hem de tirar per l'aigüera o el lavabo perquè dificulta la depuració de
les aïgues del clavegueram. En canvi si duem l'oli a la deixalleria es
podrà filtrar per fabricar olis de màquines i sobretot biodièsel, un
nou combustible més ecològic per als cotxes, que contamina menys que
el gasoil i costa igual o menys.

