1r TRIVIAL RESIDUS: PREGUNTES I RESPOSTES
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PREGUNTA
Quin d'aquests residus NO
hauríem de ficar al contenidor
groc?
Durant l'any 2020, tindrem un
cinquè contenidor marró de
recollida selectiva al carrer. Per
a quin tipus de residu serà?
Al Mediterrani s’han trobat
residus plàstics en un 76% de
les tortugues marines
estudiades.
El peix que compram, capturat
a la mar Balear no conté
residus de plàstic.

RESPOSTA
Capses de
cereals, galetes
etc.
Restes de
menjar, de
fruita i verdura

Un de cada 6 peixos comercials
que habita a les aigües de les
Illes Balears conté
microplàstics en el seu
estómac.
Les tovalloletes higièniques
“biodegradables” es
desintegren ràpidament en les
depuradores.

CORRECTE

Les tovalloletes higièniques
causen greus problemes als
sistemes de sanejament.
El plàstic és un material que
mai desapareix de la
naturalesa.

CORRECTE

Els residus que es troben en
major quantitat al litoral són
els plàstics.
Els residus que es troben en
major quantitat al litoral són
les llaunes de begudes.
Durant l'estiu, existeix un
servei de neteja del Govern
Balear que retira residus de la
mar cada dia.

CORRECTE

CORRECCIÓ D’ERRORS COMUNS
El porexpan és un embolcall de
plàstic i sempre va a contenidor
groc

CORRECTE

INCORRECTE

INCORRECTE

CORRECTE

Les petites partícules de plàstic
s’han trobat per tot. A l’aire, a
l’aigua, i per descomptat, a tots
els nostres aliments.
Els microplàstics són visibles als
estomacs dels animals.

La paraula BIODEGRADABLE, no
indica el temps que l’article
requereix en desfer-se.
Normalment triguen fins a 6
mesos.
Ja s’han produït abocaments
d’aigües residuals al litoral per
mor de les tovalloletes.
No desapareix, simplement es va
fent fragments cada vegada més
petits, fins a ser invisibles a la
simple vista. Perduren i els
estudis demostren que són
assimilats pels animals i plantes.

INCORRECTE

Les llaunes no es troben molt
sovent al litoral.

CORRECTE

El Servei de Neteja del Litoral de
l'Agència Balear de l'Aigua i la
Qualitat Ambiental (Abaqua),
dependent de la conselleria
balear de Medi Ambient, va
recollir 44.263 quilos de residus
del litoral de Balears durant la
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Per al 2020, la Unió Europea
marca com a objectiu arribar al
50% de reciclatge dels residus
generats.
Què hauríem de fer amb els
aparells elèctrics que ja no
funcionen: bombetes,
màquines espanyades, trossets
de cable, etc.?

A les Pitiüses reciclam més d'un
20% dels nostres residus.
A les Pitiüses reciclam menys
d'un 16% dels nostres residus
La matèria orgànica constitueix
un 45% dels nostres residus
domèstics.
La matèria orgànica constitueix
un 10% dels nostres residus
domèstics.
Hem de ficar només el vidre
d'ampolles de begudes i pots
d'aliments al contenidor verd.
Hem de ficar tot tipus de vidre
al contenidor verd

CORRECTE

Dur-los als
punts verds (les
Deixalleries) i
les deixalleries
mòbils per a
què s'aprofitin
dels metalls.
No és cert

passada temporada turística.
Ens caurà una gran multa si no
posam en marxa la recollida i
reciclatge de matèria orgànica
abans del final de 2020!
Ca na Negreta separa els
components valuosos dels
aparells i també els productes
tòxics.

És cert

És una xifra una mica vergonyosa!

És cert

És la mitjana comptant el
malbaratament d’aliments , poda
etc.

No és cert

És cert

Al contenidor verd, només hem
de ficar els envasos de vidre.

No és cert

El vidre de finestres, miralls etc.
té una composició diferent i hem
de dur aquests residus a la
Deixalleria.
El paper o cartró brut, tovallons
usats etc., no hem de ficar al
contenidor blau.

Tot el paper i cartró es pot
reciclar

No és cert

Només el paper i cartró net es
pot reciclar.
Els briks són de cartró i
hauríem de ficar-los al
contenidor blau.
Els briks estan formats de
diversos materials i van al
contenidor groc

És cert
No és cert

És cert

Els briks són envasos, formats de
capes de plàstic, alumini, i cartró.

