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   El 
reciclatge                     

per a la gent 
de la ESO. 

    

EN AQUEST NÚMERO  EDITORIAL 

  

El reciclatge  

Destacarem el mes important sobre el 
reciclatge.           
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I després de la TRIA, què? 

Explicarem els processos que es duen a 
terme a les plantes de reciclatge i el 
material que s’obté.                                                                                 
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Que fer amb el material usat? 

 
Curiosos usos que podem donar a un 
material que ja hem usat una vegada. 
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Cada residu al seu contenedor 

 

 

 

 

 

I el mes important, és saber on va cada 
residu.                     

                Pàgina 6 

 

Un tema molt important que afecta al 

planeta es la contaminació. Els fums dels 

cotxes i fabriques, la crema de deixalles i 

matolls que poden produir incendis, el 

excés de consum van minvant les reserves 

de la natura i van destruint el planeta poc a 

poc. Per això es important que tots el 

habitants de cada població reciclin,  un 

simple canvi, fa que la població sigui menys 

contaminant. 
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Que ès?  

El reciclatge és un procés pel qual recuperem 

totalment o parcialment matèria primera 

reutilitzable d'un producte ja elaborat. 

 

Per què és necessari reciclar? 

És necessari reciclar perquè disminuïm el canvi 

climàtic, estalviem energia, disminuïm els 

residus que van a l’avocador i fem un estalvi 

econòmic. Amb  els productes ja usats, podem  

crear coses noves. 

En aquesta taula s’expressen els 
beneficis al medi ambient del 
reciclatge: 

 

 

 

 

 

 

 

Què es fa amb la brossa? 

La brossa es transporta a un centre de 

valorització de residus, i després d’un 

pretractament, la brossa s’incinera a uns 850º C. 

El volum de deixalles es redueix però queda un 

residu en forma de cendres i escòries que s’ha de 

portar a un abocador. 

Un altre destí de la brossa és l’abocador. 

S’aprofiten valls o forats al terra que un cop 

impermeabilitzats, s’omplen amb les 

escombraries. Un cop abocades, es compacten 

per a disminuir el seu volum i després es 

cobreixen amb una capa de terra. 

 

Te inconvenients aquest procés? 

La brossa es descompon i genera productes 

líquids i gasosos, que s’han de tractar per no 

malmetre l’entorn. Aquests productes líquids 

van a parar als rius i en contaminen les aigues. 

 

 Les 3 R 

Reduir: No utilitzar les coses que no són 

necessàries. 

Reutilitzar: Tornar a utilitzar un objecte, 

donar-li una segona vida.  

Reciclar: Intentar tornar a utilitzar el material 

que estàa les escombraries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Material Estalvi 
energètic 

Reducció de la 
contaminació 
atmosfèrica 

Alumini 95% 95% 

Cartró 24%  — 

Vidre 5-30% 20% 

Paper 40% 73% 

Plàstic 70%  — 

Acer 60%  — 

El reciclatge 
 

Sabies que... 

El 2007, més de 6,5 milions de 
persones  van iniciar el procés de 
gestionar els seus residus de manera 
més sostenible, participant en la 
recollida selectiva de les diferents 
fraccions que componen la brossa. 

Sabies que... 

Actualment a Catalunya només 
reciclem el 34% dels residus que 
generem.  
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Sabies que... 

Amb el reciclatge d’una tona de paper 
usat evitem la tala de més d’una 
dotzena d’arbres madurs. 

- El paper 

Els tractaments que reben el paper i el cartró 

que arriba a la planta de reciclatge són: 

El paper trossejat s’introdueix dins de grans 

dipòsits, on es barreja amb aigua, s’agita i es 

filtra. D’aquí surt la pasta de cel·lulosa amb la 

qual es fabricarà el nou paper. 

Les fibres de cel·lulosa queden barrejades amb 

elements que s’han de separar per fer un paper 

de qualitat. Entre aquestes substàncies, les més 

difícils de separar són els plàstics i la tinta.  

Posteriorment, la pasta es renta per eliminar les 

impureses i es procedeix a fer el blanquejat amb 

ozó. Un cop blanquejat, s’escorr, es premsa i ja 

es pot tallar amb les mides apropiades segons el 

tipus de paper i d’ús. 

 

Materials que obtenim a partir del 
paper. 

Els nous materials que es poden fer a partir del 
paper obtingut per reciclatge poden ser paper 
per a impressió, premsa i escriptura; paper 
d’embalatge, cartrons ondulats, kraft , sanitaris i 
higiènics. Caixes per productes alimentaris o 
caixes de sabates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Envasos 
 

Brics: 

El bric es un envàs format per una capa de 

cartró, dues de polietilè i una d’alumini. Un altre 

envàs compost, el Tetra- Rex, està format per 

paper i polietilè. La seva resistència els ha fet 

molt útils per envasar líquids per al consum 

humà. 

Materials que obtenim a partir del 

bric. 

- La proporció 

de 

components 

en el bric és: 

paper (73%), 

PEBD (21%) i alumini (6%) 

- La proporció de components en el Tetra-Rex 

és: paper (90%) i PEBD (10%) 

Com es recicla el bric? 

El brics poden ser reciclats de diferents maneres: 

- Reciclatge del paper i valorització energètica 

del polietilè i l’alumini a les incineradores. 

- Fabricació d’aglomerat TECTAN: és un 

aglomerat per a la construcció elaborat amb 

restes d’envasos de bric triturats i premsats en 

plaques amb un recobriment de plàstic PET. 

- Procés de Reciclat de Bric (RDB): aquest procés 

permet la separació dels diferents components 

que formen el bric, el polietilè, el paper i 

l’alumini, i recuperar-los com a matèria primera. 

 

Plastics 

El plàstic és 

un material 

relativament 

nou, derivat 

del petroli i d’alt valor econòmic. Del petroli 

utilitzat a Europa, aproximadament un 4% es fa 

servir per a la fabricació dels plàstics.. 

Llaunes:  

Per poder 

reciclar els 

envasos 

d’acer és 

necessari un 

primer 

procés de neteja que es realitza mitjançant 

tambors giratoris. Una vegada l’env{s est{ net, 

es sotmet a un procés electrolític per separar 

l’estany i augmentar-ne la densitat. 

Despres la ferralla s’introdueixen en forns 

elèctrics amb oxigen pur per eliminar totes les 

substàncies no desitjables i s’obté l’anomenat 

acer salvatge, que serà purificat i ajustat en la 

seva composició química.  

I després de la 
TRIA, què? 
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Sabies que… 

Amb els reciclatge d’una ampolla de 
vidre estalviem l’energia necess{ria per 
mantenir encesa una bombeta de 100 
watts durant quatre hores. 

 

En el procés de solidificació s’obté un lingot que 

se li aplica una laminació en calent i s’obté una 

planxa d’uns 2,6 mm d’espessor. 

Seguidament se sotmet a una laminació en fred. 

A continuació, es procedeix a un recuit per 

tornar al material les seves característiques. 

L’acer, un cop recuperat, va a les foneries i es 

transforma en material nou.  

Un cop preparat i net es transporta a la foneria. 

Una vegada transformat en lingot d’una secció 

de mig metre, es fan làmines de secció de 

micres. Convertit en bobina, s’estampa amb 

grans premses hidràuliques que li donaran forma 

de vas. 

Quins productes es poden fer amb amb 

el material obtingut? 

Es fabriquen diferents models de rellotges amb 

xapa d’alumini, llaunes d’alumini per a líquids i 

conserves d’aliments, reflectors d’alumini per a 

forns de cocció amb energia solar, mobiliari de 

jardí, peces d’automòbil, teules d’alumini, marcs 

d’alumini per a portes i finestres… 

Sabies que… 

Cada dia es consumeixen al món 2.000 

milions de bosses de pl{stic. Posades l’una 

rere l’altra farien dues  vegades i mitja la 

volta a la Terra. 

 

-El vidre 

 

 

 

Quins objectius te? 

L’objectiu primordial és arribar a una qualitat de 

vidre òptima, eliminant les possibles impureses 

que aquest presenti. 

Quins tres processos té? 

El vidre és sotmès a tres processos de 

preparació i neteja. 

Un cop net, es trasllada a un molí, on es tritura. 

El resultat d’aquest procés és el casc. 

Transformat el casc en matèria primera, és 

traslladat a les empreses fabricants d’envasos de 

vidre. Es fon a elevades temperatures. Una 

vegada fos, el vidre s’homogeneïtza fins a 

obtenir una massa en estat líquid. Aquesta gota 

de vidre cau en els motlles que donaran la forma 

de l’env{s.  

Aleshores, els articles són recuits per eliminar les 

tensions internes del vidre creades durant la 

formació, les quals provoquen trencaments. 

Després, els articles són controlats per diverses 

màquines informatitzades que escullen 

automàticament els envasos aptes.  

Quin material s’obte a aprtir del vidre? 

Hi ha una gran quantitat de productes fabricats 

amb vidre reciclat: ampolles, envasos de vidre, 

elements 

decoratius, 

pantalles, aplics 

per a làmpades, 

bombetes, àrids 

de formigó 

elaborats amb 

vidre recuperat, 

àrids per a capes 

asfàltiques, 

mobiliari urbà 

elaborat amb 

resina de 

poliester… 

 

A continuació teniu un enllaç si voleu 

aprendre de forma divertida a reciclar: 

http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/r

eciclatge/index.html 

  

Triatge del ferro per electroimans 

Separació de l’alumini i productes no 

metàlics per corrents de Focult. 

Eliminació de materials opacs per 

màquines tròpiques. 

http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html
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Que fer amb el 

material usat 

-Penjador amb material reciclat: 

-Reciclar una bóta de fusta 

 

-Reciclar un lladre de corrent:  

 

 

 

 

 

 

 

Segur que mai se us hauria ocorregut 

de fer amb els talons d'unes velles 

sabates, els comandaments d'un 

equip de música o les nanses de les 

paelles. 

Sempre hi ha algú amb molta 

imaginació que els converteix en un 

penjador. 

 

 

 

Un bota de fusta te moltes utilitats 

com: per fer una taula, un llit, unes 

cadires i sobretot un sidecar. La 

imaginació es la clau d’aquests èxits. 

 

 

 

 

 

 

 

Convertir un vell lladre  de corrent 

trencat (amb la quantitat que n’ haureu 

tirat a les escombriaires) en un 

portaveles. 
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Al contenidor groc 

Aquí si: 

 Aerosols(esprais) 

 Ampolla de plàstic 

 Bossa de plàstic 

 Brics 

 Capsa petita de fusta 

 Capsa de plàstic 

 Capsa de cigars de fusta o 

metall 

 Desodorant amb roll-on 

 Embolcalls de film i plata 

 Got de plàstic 

 Iogurt de plàstic 

 Llaunes 

 Pasta de dents (envàs) 

 Porexpan 

 Taps de plàstic 

 Taps metàl·lics 

 Xarxa de fruita 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí no: 

  Envasos plens 

 Galledes 

 Joguines 

 Mànegues 

 Penja-robes 

 Pots metàl·lics de pintures 

o productes químics 

 Pneumàtics 

 Petits electrodomèstics 

 Productes d’inform{tica 

que continguin tinta 

 Tubs de plàstics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paper i cartró 

Aquí si: 

 Bossa de paper o cartó 

 Capsa de cartró 

 Diari 

 Etiqueta de paper 

 Fulls de paper 

 Revista 

 Sobres 

Aquí no: 

 Paper de carbó 

 Paper plastificat 

 Cel·lofana tovallons i paper de 

cuina usats 

 Papers usats 

 Papers bruts 

 Fotografies 

 Cartró de begudes 

 Espirals 

 Clips 

 Grapes 

 

 

 

 

Cada residu al seu 
contenidor 
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Al contenidor gris 

Aquí si: 

 Agulles 

 Baieta 

 Bastonets de les orelles 

 Bijuteria i complements 

 Bolígrafs 

 Bolquers, compreses, tampons 

 Bombeta de filament 

 Cendrer de plàstic 

 Cendrer de porcellana 

 Cera 

 Cotó fluix 

 Etiqueta adhesiva 

 Got de vidre trencat 

 Llapis 

 Llima d’ungles 

 Maquineta d’afaitar 

 Pal de fregar 

 Pols d’escombrar 

 Preservatiu 

 Raspall de dents 

 Ulleres 

 Xiclet 

 Xinxeta 

 Xumet 

 

 

 

Aquí no:  

 Envasos de plàstic 

 Llaunes 

 Brics 

 Envasos de vidre 

 Paper 

 Cartró 

 Restes de menjar 

 Restes de jardineria 

 Medicaments 

 Piles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidre 

Aquí si: 

 Ampolla de vidre 

 Iogurt de vidre 

 Pot de vidre 

Aquí no: 

 Finestres 

 Miralls 

 Plats 

 Gerros 

 Ceràmica 

 Taps de ampolles 

 Taps dels pots 

 Bombetes 

 Fluorescents 
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Orgànica 

Aquí si: 

 Cafè (filtre) 

 Cafè(marro) 

 Closques 

 Escuradents de fusta 

 Excrements 

 Flors 

 Gespa 

 Infusions(bossetes) 

 Llumins de fusta 

 Paper brut 

 Pinyols 

 Restes de menjar 

 Taps de suro 

Aquí no:  

 Vidre 

 Paper i cartró 

 Envasos lleugers malmesos 

 Sorra de gat 

 Càpsules de cafè 

 

 

 

 

 

 

A la deixalleria 

 Bateria de cotxe 

 Bombeta de baix consum 

 Cafè(càpsules) 

 Cassola 

 CD’s/DVD’s 

 Cendrer de vidre 

 Cendrer de plàstic 

 Cistell o cabàs 

 Coberts 

 Disc de vinil 

 Fluorescents 

 Fotos 

 Got de vidre trencat 

 Joguines 

 Mirall 

 Mitges 

 Mòbil i accessoris 

 Moble de fusta 

 Nevera 

 Oli de cotxe 

 Oli de cuina 

 Ordinador 

 Paella 

 Petit electrodomèstic 

 Pintura 

 Pinzell brut 

 Plats 

 Pneumàtic 

 Poda de jardineria 

 Radiografia 

 Rentadora 

 Roba 

 Rodet de fotografies 

 Runa(obra menor) 

 Televisió 

 Termòmetre de mercuri 

 Tòner 

 Tub de PVC 

 Vernís 

 Vidre de finestra 

 Vidre de marc de fotos 

 Vidres trencats 

 

Medicaments 

 Envasos de medicaments buits 

 Envasos amb restes de 

medicaments 

 Medicaments caducats amb 

els seus envasos 

 

Piles 

 Piles i altres acumuladors 

 

Especials 

 Fibrociment amb amiant 

(consulta el teu ajuntament) 

 

Sabies que... 

Els medicaments caducats o fora d’us no 

es poden llençar mai per l’aixeta, ja que 

contenen principis actius que poden 

causar un greu risc per a la salut de les 

persones i del medi ambient. 
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