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El reciclatge
Som a principis d’any, tot just estrenem amb bons propòsits un nou calendari, el pròleg del 
qual han estat dues setmanes de celebracions diverses. Un cop passat aquest període curiós, què 
en queda a part de les bones intencions i les piles ben carregades? Doncs, per exemple, un gran 
increment en la quantitat de residus produïts.
L’augment de consum de cava i licors comporta la generació d’una gran quantitat d’ampolles 
de vidre, en els regals s’utilitzen caixes i embalatges i els arbres de Nadal es converteixen 
en restes vegetals en acabar les festes. I això en xifres significa que la producció de residus 
de vidre augmenta el 30% i la de paper-cartró el 25% respecte a la resta de l’any. Què hi 
podem fer nosaltres com a consumidors? Doncs podem començar per entendre què passa més 
enllà del contenidor un cop aboquem amb més o menys fortuna el que ens sobra en el nostre 
devenir diari. Primer cal dir que els residus es poden dividir en quatre grans grups: municipals, 
industrials, ramaders i altres. En aquest article parlarem exclusicament dels municipals ja que 
són sobre els que més podem influir com a ciutadans. 
Tots hem sentit a parlar de les tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar) alguna vegada, i malgrat 
això ens costa percebre que podem fer algunes coses més per evitar l’acumulació de les nostres 
restes que destriar-ne les diferents parts de la millor manera que sabem. Per això cal recordar 
que en l’objectiu de la disminució de residus, el reciclatge és la tercera i darrera mida a prendre; 
la primera és la reducció del consum (el millor residu és aquell que no es produeix), i la segona 
la reutilització, però ambdues depenen directament de la percepció social de l’impacte del 
consum, és a dir, d’entendre que contínuament estem generant residus.
El reciclatge és un procés d’utilització de parts o elements d’un article, tecnologia o aparell que 
en arribar al final de la seva vida útil pot ser reutilitzat. Reciclar és, per tant, l’acció de tornar 
a introduir en el cicle de producció i consum productes materials o parts d’aquests obtinguts 
de residus. També es refereix a recuperar parts d’articles que com a conjunt han arribat al 
final de la seva vida útil, però que admeten un ús addicional per a alguns dels seus components 
o elements.
Des de finals dels anys vuitanta es va començar a veure clar que l’antic model d’anar enterrant 
tot allò que feia nosa o el seu equivalent piròman d’anar cremant-ho tot en grans forns no 
era la solució miraculosa que en altres temps ens havia semblat. La recollida selectiva es 
desenvolupa a Catalunya a partir d’una llei que obliga la seva implantació a tots els municipis 
de més de 5.000 habitants, i de mica en mica, potser un xic obligats per la Unió Europea, hem 
anat aprofundint en la recuperació i gestió, ens hem fet més conscients que les nostres deixalles 
no desapareixen i hem fet responsable del residu a qui el produeix.
Si s’aconsegueix no generar un residu, s’estalvien recursos materials, s’evita provocar efectes 
negatius sobre el medi i es disminueix la inversió d’esforços econòmics per recollir-lo, 
recuperar-lo, tractar-lo i eliminar-lo. Una senzilla però efectiva acció per evitar l’excés 
d’envasos és buscar els productes a granel, reutilitzar les bosses de plàstic o utilitzar-ne de 
tela, i posar un preu imaginari (diguem per exemple 5 cèntims) a cada bossa o envàs que un 
cop consumit el producte que conté llencem. Aquestes tan sols són petites accions; segur que 
parant atenció al que llencem a les escombraries en trobem un munt més, com ara ser més 
responsables del nostre rastre, les nostres deixalles, tant a casa com a la muntanya.
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1.  Quina classificació fa l’article dels residus?

2.  Explica què volen dir aquestes paraules que comencen per erra.

• Reduir: 

• Reutilitzar: 

• Reciclar: 

3.  Escriu tres mesures que tu o la teva família podeu aplicar per evitar l’excés d’envasos.

4.  Què es feia abans amb els residus que es produïen? 

5.  Segur que prop de casa teva hi ha uns contenidors per abocar-hi les deixalles. Observa’ls 
bé i completa la taula.

Color del contenidor Tipus de deixalla

• Coneixes algun altre tipus de contenidor? Com és? Què s’hi aboca?

6.  Com s’anomena el fet de llençar cada deixalla al seu contenidor?

a. Recollida selectiva.
b. Reciclatge.
c. Punt verd.
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