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L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre té com un
objectiu prioritari ser capaç de fer una gestió
sostenible, ambiental i social, ajudant la seua
població a lluitar contra el canvi climàtic, i apostant
per ser pioners en la introducció de sistemes
de recollida selectiva - com els contenidors de
matèria orgánica i reciclatge. El desenvolupament
sostenible és el que asegura les necessitats presents,
sense posar en perill la capacitat de les generacions
futures, per a satisfer la seua pròpies necessitats.
Significa conservar i protegir el medi ambient per
a sempre.
L’excés de consum, desaprofitament d’aliments, la
presència cada vegada més urgent de plàstics en
oceans i en mars, l’augment constant d’emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle enmig d’una gran
quantitat
de
sequeres, inundacions i grans
tempestes, empitjorades per l’augment del nivell
del mar, a més d’una considerable reducció
d’aigua potable, la contaminació de l’aire, els canvis
d’ecosistemes, pèrdua de biodiversitat, la fosa i
desglaç dels pols o la sobrepesca, representen un risc
futur per a milers de milions d’habitants del planeta.
Hem de reaccionar!
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’AlcalàAlcossebre ha editat aquesta guia, per a tots els seus
ciutadans i ciutadanes.

-1-

El nostre personatge Gaspatxeret, d’una forma
clara i senzilla, ens dona informació sobre
les conseqüències de les males pràctiques
ambientals, i accions diàries que podem fer
sense grans esforços.
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GASOS EFECTE D’HIVERNACLE
Si no reduïm de manera dràstica les emissions, abans del 2040
augmentarà el nivell dels mars, l’acidesa dels oceans s’incrementarà
i la nostra capacitat de sembrar aliments estarà en perill.

RECORDA:
Utilitza mitjans de transport sostenibles, com
la bicicleta, o usa més el transport públic.
Fixa’t en les etiquetes dels electrodomèstics
i no els deixes en estand by.
Ajusta sempre el termostat, per a la calefacció
i per l’aire condicionat.
Contracta subministraments energètics que
provinguen d’energies renovables.
Hem de reduïr el consum d’energia com a
objectiu general.
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RESIDUS
Cada ciutadà produeix 500 Kg de residus
a l’any i no recuperem ni un 30%

RECORDA:
Redueix, Recicla, Reutilitza.
Separa els teus residus (matèria orgànica, paper,
cartó, envasos, vidres).
A més a l’ecoparc pots dur, residus de
construcció, aparells elèctrics i electrònics, olis,
llums i bombetes, etc.
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PLÀSTICS
En el món es compren 1440 milions de botelles de plàstic
al dia, unes 20.000 per segon, que només s’utilitzen una
vegada.

RECORDA:
Portar bosses reutilitzables per a
comprar.
Evita tot el que pugues els
embalatges excessius i d’un sol ús.
Utilitzar tuppers o envasos que
puguen usar-se moltes vegades
( per a entrepans, o compres de
peix, carn, etc.)
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DESAPROFITAMENT ALIMENTARI
En el món malgastem 1/3 part de tots els aliments,
tirem un total de 1800 milions de tones a l’any.

RECORDA:
Compra de manera responsable
només el que necessites (fes llista
de la compra).
Conserva adequadament els teus
aliments.
La data de consum preferent,
indica el temps en el qual el
producte sense obrir, manté totes
les seues propietats, i passada
la data indicada, el producte es
pot consumir encara que puga
haver perdut alguna de les seues
propietats.
La data de caducitat, és el moment
a partir del qual el producte no ha
de consumir-se.
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RESIDUS TÈXTILS
El sector de la moda usa 93.000 milions de metres
cúbics d’aigua cada any, una quantitat suficient perquè
sobrevisquen 5 milions de persones.

RECORDA:
Evitar comprar roba i calçat en excés.
Abans de tirar la roba i calçat usat:
- Aprofitar-la amb familiars i amics.
- Donar-la a col·lectius solidaris.
- Depositar-la en contenidors especials.
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ABANDÓ DE RESIDUS EN LA NATURALESA
El 80% dels residus que hi ha en la mar provenen de la terra i
l’any 2050 hi haurà més plàstics que peixos a la mar.

RECORDA:
No tirar, llandes, pots, botelles,
tovallons, mocadors, etc.
Recollir-ho tot i depositar-ho en els llocs
i contenidors adequats.
No fer foc.
Participar en accions de conscienciació
amb recullida de residus en espais naturals.
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GESTIÓ DE L’AIGÜA
El consum total d’aigua dolça (petjada hídrica), és de 6500
litres per persona i dia. L’escassetat d’aigua ja afecta a
quatre de cada 10 persones en el món.

RECORDA:
Dutxar-se en lloc de banyar-se.
Tancar l’aixeta mentre t’ensabones a la
dutxa, t’afaites o et raspalles les dents.
Canviar el sistema de descàrrega del vàter
per sistemes de doble polsador o amb
interrupció voluntària de descàrrega.
Instal•lar reductors de cabal en el flexo de la
dutxa o substituir el ruixador de la dutxa de
casa per un altre amb sistema estalviador
d’aigua.
Repara les aixetes que degoten i vigila les
aixetes mal tancades.
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NETEJA VIARIA
Mantindre neta l’a ciutat és una obligació que ens
incumbeix a tots.

RECORDA:
Recull els residus de les teues mascotes.
no les deixes al carrer!
No tires burilles ni xiclets en el sòl.
No danyes els arbres, parcs i jardins.
Utilitza de manera
mobiliari urbà.

adequada

el

Respecta els horaris i no deixes residus
fora dels contenidors.
A les platges no deixes restes de
menjars, begudes, ni altres coses.
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ENERGIES RENOVABLES
Són aquelles fonts d’energia basades en la utilització de recursos naturals com el sol, el vent, l’aigua
o la biomassa vegetal o animal. Es caracteritzen per no utilitzar combustibles fòssils, sinó recursos
naturals capaços de renovar-se il•limitadament.
Energia solar: És aquella que obtenim del
sol.

Biogàs: Produïda biodegradant matèria
orgànica mitjançant microorganismes, en
dispositius específics sense oxigen.

Energia eòlica: La generació d’electricitat
es duu a terme amb la força del vent.

Energia de la mar: És la producció
d’energia gràcies a la força del mar.

Energia hidroelèctrica: Utilitza la força
de l’aigua en el seu curs per a generar
l’energia elèctrica.

Energia geotèrmica: Aprofita les altes
temperatures de jaciments sota la
superfície terrestre, per a la generació
d’energia a través de la calor.

Biomassa: Combustió de residus orgànics
d’origen animal i vegetal per a produir
energia.
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ON RECICLE?

Si separem els residus
i els depositem en
els contenidors
ES AQUESTES
10 COSES SOBREi LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA
específics
ecoparcs,
aprofitem els materials
ÈRIA ORGÀNICA
reciclats, estalviem
6
recursos naturals,
reduïm el consum
d’energia, evitem més
7 emetem
contaminació,
menys gasos d’efecte
hivernacle i ajudem
8
en la lluita contra
el
calfament global i el
canvi climàtic.

el Consorci C1 ja disposem
l•lacions adequades per a realitzar el
te tractament de la matèria orgànica
da de manera separada, per això ara, és
ostra dipositar correctament els residus
cs al contenidor marró.

asi el 40% dels residus que produïm són
a orgànica

eparem bé els residus i els depositem
ontenidor marró, preferentment en
compostables obtindrem compost
xima qualitat, per al seu ús en cultius,
s i millora d’àries degradades.

orem la qualitat de reciclatge i
eració de les altres fraccions dels
s perquè no es mesclen, obtenim major
ncia en la seua reutilització i evitem
mir matèries primeres naturals no
ables i combustibles fòssils.

dinamitza “l’economia verda” i es
en nous llocs de treball directes i
ctes per als habitants de la zona.

Les Directives de Residus de la Unió
Europea obliguen a implantar la recollida
selectiva de la matèria orgànica abans del
31.12.2023 i la llei nacional avança aquesta data
al 31.12.2020, menys per a poblacions de més
de 5000 habitants que continuarà sent el
31.12.2023.

PAPER
I CARTó

ENVASOS

VIDRE

COM HEM DE SEPARAR, RECICLAR I DEPOSITAR ELS RESIDUS

ENVASOS

PAPER
I CARTÓ

VIDRE

FRACCIÓ RESTE

FRACCIÓ RESTE
#matèria
orgànica
selectiva

FRACCIÓ
ORGÀNICA

FRACCIÓ
ORGÀNICA

Dona-li un MOS a la contaminació

Converteix els teus residus orgànics en compos

RECICLANT ELS
RESIDUS ORGÀNICS...

Estableixen a més, nous objectius de
preparació per a la reutilització i reciclat per als
residus municipals per al mitjà i llarg termini,
havent d’arribar al 50% en 2020, 55% en 2025,
60% en 2030 i 65% en 2035.

L’èxit d’aquesta campanya, juntament amb
les instal•lacions de gestió tractament, i xarxa
d’ecoparcs que disposem al nord de Castelló,
no solament ens avança al compliment dels
objectius marcats, sinó que ens situarà en
l’avantguarda europea en matèria de residus.

PRODUïM COMPOST
QUE NUTREIX
NOUS CULTIUS

9

Amb aquest sistema, reduïm emissions
de gasos efecte d’hivernacle de la matèria
orgànica, mitigant l’efecte del canvi climàtic.

10 En resum, millorem l’entorn, el paisatge,
el medi ambient, i dinamitzem l’economia
creant ocupació en els municipis on vivim.

ECOPARC
Consorci C1
Avda Vall d’Uixó 25
12004.- Castelló
info@consorcicastellonord.com
www.consorcicastellonord.com

ECOPARCS

UTE ZONA 1 ( Projecte Bionord)
Partida Les Basses, s/n
12578 Cervera del Maestrat
info@bionord.com
www.bionord.es

RECORDA...

“L’orgànica
al marró”

Deposita els teus residus
orgànics al...

Col·labora:

CONTENIDOR MARRÓ

RECORDA...
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MATÈRIA ORGÀNICA/COMPOST
Mitjançant aquest cercle convertim la matèria orgànica del residu en un recurs, en obtindre compost , que
aprofitarem com a fertilitzant natural i nutrient per a les nostres muntanyes, camps, i jardins.
Restes de fruita i verdura

Taps de suro, serradures i mistos

Pòsits de café i
restes d’infusions

Restes de carn
i peix

Paper de cuina i
tovallons bruts de
restes de menjar

Altres restes
de menjada

Trencares de mariscos, ous i fruita
seca

Xicotets restes de jardineria
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ECONOMIA CIRCULAR
El present model econòmic linial de “produir-comprar-usar-tirar-” l’hem de canviar a “produir amb criteris
sostenibles- comprar de manera responsable- usar de manera intel•ligent, reciclar-reutilitzar-repararreaprofitar. És a dir, canviar a l’economia circular.
L’econòmia circular persegueix convertir els residus
en recursos.
Economia de la funcionalitat: una opció és canviar
la propietat o la mera possessió per l’ús efectiu de les
coses: Si paguem només pel temps d’ús d’una cosa
és més econòmic i ecològic que si tenim aqueixes
coses parades.
L’eco-disseny: Considera els impactes
mediambientals al llarg del cicle de vida d’un
producte i els integra des de la seua concepció.
L’ecologia industrial i territorial: Establiment d’una
manera d’organització industrial en un mateix
territori caracteritzat per una gestió optimitzada
dels estocs i dels fluxos de materials, energia i
serveis i sobretot els residus convertits en recursos.
Avançar cap a una economia més circular generarà
beneficis com, reduir la pressió sobre el medi
ambient, millorar la seguretat de subministrament
de matèries primeres, més competitivitat,
innovació, creixement i creació d’ocupació verda.
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AGENDA 2030. OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
L’any 2015 l’ONU va aprovar a l’Agenda 2030 per
al desenvolupament sostenible, que es concreta
en 17 objectius (ODS) què, de manera global,
persegueixen erradicar la pobresa, protegir el
planeta i assegurar la prosperitat per a tots.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible,
inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins al
combat al canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la
dona, la defensa del medi ambient o el disseny de
les nostres ciutats.
L’objectiu 13 ens mostra que els impactes del
canvi climàtic se senten a tot arreu i estan tenint
conseqüències molt reals en la vida de les persones.
Hem de reduir les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle fins a aconseguir emissions zero per a
2050.
Per a aconseguir aquestes metes, tothom ha de fer
la seua part: els governs, el sector privat, la societat
civil i persones com nosaltres.
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