
Benvolguts amics i amigues,

Aquest any en què celebrem el 5è
aniversari de la Deixalleria volia donar
les gràcies a tothom per l'ús que dia a
dia feu d'aquest servei municipal.

La  gestió  dels   residus  és  una  tasca
que ens implica a tots, però que sense
la  col·laboració de  tots els ciutadans
de    la    nostra    vila,    no     podríem
aconseguir.

Des  del   Servei  de  Medi Ambient  us
animo  a  participar   en   la   correcta
gestió   de   residus   per així  assolir  els
objectius   bàsics  de:  reduir, reutilitzar
i  reciclar  totes   les deixalles,  i eliminar
adequadament  aquelles  que  no   es
puguin     recuperar.     Gràcies      una
vegada més  per utilitzar  la Deixalleria
Municipal  del  nostre municipi .

Celestino Lillo Luna
Tinent d'alcalde de Serveis Municipals,
Obres i Medi Ambient.

La   deixalleria,   a   més   de   ser   una
instal·lació      on       poder       aportar
selectivament       els      residus      que
generem,  també  esdevé  un  lloc  de
referència  en  l'educació   ambiental
municipal.

En  aquesta  línia  es realitzen diferents
activitats,  com  visites  guiades  a  les
seves   instal·lacions    adreçades    als
escolars  i  entitats,  així  com   diverses
campanyes      de        conscienciació
mediambiental  sobre  la  gestió dels
nostres residus.

Durant el 2008  es  van   realitzar   dues
campanyes  i un  acte  ludicoeducatiu
per celebrar  el  Dia  Mundial del Medi
Ambient.     La     primera       de       les
campanyes  va   tenir   com   a objectiu
incentivar   l'ús    de     la     deixalleria,
regalant       diferents       bosses       de
reciclatge  entre   els   seus usuaris.  La
segona campanya  es  va  centrar  en
la recoll ida de piles i bateries.



Fins al  30 de juny es va continuar amb
la  campanya  de  les eco-bosses, que
es  va  iniciar  el   desembre  de   l'any
anterior.  Aquesta  campanya va tenir
un doble objectiu: incentivar l'ús de la
deixalleria,  i  potenciar  el   reciclatge
dels  envasos,  el  paper  i  el vidre que
generem diàriament a les nostres llars.
Per això,  es  van  repartir  3 bosses de
reciclatge de diferent color a mesura
que   els    usuaris    feien    ús    de    la
deixalleria.  En  els  6 mesos de durada
de la campanya es van  repartir  1500
bosses    de    reciclatge     i    es     va
incrementar  l'ús  de  la  deixalleria  en
un 10 %.

La  darrera   campanya   del   2008 va
seguir   el   nostre   esperit de fomentar
la    sensibilització    ambiental     i      la
recuperació del  màxim de residus per
al  reciclatge  evitant que vagin a
l'abocador,  sobretot  aquells que són
especials   o   perillosos.   En    aquesta
ocasió  la  campanya  es va centrar en
les  piles   i   les   bateries,  què  són
residus  amb   un contingut molt tòxic i
contaminant   que     cal     recuperar
i separar  de  la  resta   d'escombraries.
Per aquest motiu durant la campanya
la  deixalleria  ha  regalat uns 500 pots
per  guardar   les  piles  esgotades  de
casa i  poder-les portar a la deixalleria
o als centres col·laboradors de recollida.

Envàs reutilitzable
per   dipositar  les
piles   esgotades,
lliurat   durant  la
campanya     de
recollida de piles.

Anualment la deixalleria  i el Servei  de
Medi    Ambient      de      l'Ajuntament,
coincidint, amb la  celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient, organitzen
un   acte   lúdic    amb   l'objectiu   de
familiaritzar la població    amb    el
reciclatge d'una  manera  divertida.
Aquest any, l'acte es va realitzar el  7
de juny  a  la plaça  Onze  de  Setembre,
al  veïnat de  Mas  Enlaire.    Els    assistents
van poder    participar    en   un   taller
de joguines  amb  material  reciclat  i
van gaudir  de  diversos jocs d'enginy
fets de material reciclat. 

Campanya d'eco-bosses

Campanya recollida de piles

Celebració del Dia Mundial
del Medi Ambient

A   banda    de    les    campanyes,   la
deixalleria  organitza visites a les seves
instal·lacions       on      els        alumnes
descobreixen      quins     materials    es
poden      reciclar,       quin        procés
segueixen els nostres residus  i d'altres
temes    relacionats    amb    el    medi
ambient,   com   l'energia   solar   o   el
compostatge.

Visites a la deixalleria



Cal   tenir  en  compte  que   la   mala
manipulació  d'aquest tipus de residus
pot ocasionar  no  només  perjudicis al
Medi Ambient  sinó  també a la nostra
salut.  Altres  residus  especials,  com és
el  cas  del  fibrociment (conegut com
uralita) o  materials  explosius o sanitaris,
no   es   poden   dur   a   la   deixalleria
perquè  requereixen una gestió diferent
a  la  resta de residus. Tot i així, podem
trucar  a  la  deixalleria  o  al Servei de
Medi   Ambient         per         demanar
informació sobre la seva gestió.

Ja fa anys que separem i  reciclem els
envasos  de  plàstic,  els  de  vidre  i  el
paper   d'origen   domèstic.   Ara  que
això és una tasca  normal  en el nostre
dia  a  dia, cal anar un pas més enllà
i centrar la nostra atenció en altres
residus que  generem   a   casa   i que
normalment   acaben  a  la  bossa  de
les  escombraries,   però   que   per   la
seva    composició    són    considerats
residus especials o perillosos.

Hi ha   diferents   tipus   de  residus
especials  generats habitualment a les
llars, com ara: cosmètics,  material  de
bricolatge,      pintures,     fluorescents,
bateries   i   piles, productes de neteja,
aerosols,      oli    de    motor,    tòners,
pesticides,    fertilitzants i  termòmetres
de mercuri.  Tots  aquests residus s'han
de   portar    a   la   deixalleria   on   es
traslladaran     a     una     planta     de
tractament        especialitzada      que
s'encarregarà   de  la  seva   correcta
gestió  mitjançant diferents  processos
físics   i  químics. Els materials resultants
són  reciclats  o  confinats  en  dipòsits
especials.

Residus

Durant  l'any 2008, han visitat  la
deixalleria  uns  500  alumnes de diferents
centres educatius de     primària,     ESO
i batxillerat, i casals blanencs. 

Els centres educatius poden trobar les
activitats     que organitza      la
deixalleria a   la    guia    de   recursos
educatius publicada anualment. Per
concertar  una  visita,  només  cal trucar
a la deixalleria al 972 33 80 92.

Els residus especials Durant   l'any   2008,   la  deixalleria ha
recollit  un  total  de   2.566 tones    de
material.   Això   suposa  un  increment
del 14 % respecte de l'any anterior.

En   funció   del    tipus    de
material,aquests   són  transportats   a
 diferents plantes      de       tractament.
A continuació    podem      veure
 el percentatge en  pes de residus que
la deixalleria  va  lliurar als  diferents
tipusde gestors durant el 2008.



Cal   tenir  en  compte  que   la   mala
manipulació  d'aquest tipus de residus
pot ocasionar  no  només  perjudicis al
Medi Ambient  sinó  també a la nostra
salut.  Altres  residus  especials,  com és
el  cas  del  fibrociment (conegut com
uralita) o  materials  explosius o sanitaris,
no   es   poden   dur   a   la   deixalleria
perquè  requereixen una gestió diferent
a  la  resta de residus. Tot i així, podem
trucar  a  la  deixalleria  o  al Servei de
Medi   Ambient         per         demanar
informació sobre la seva gestió.

Els mesos d'estiu continuen essent els
de major freqüència   d'usuaris,  a causa
del fort increment de la població.

Els    residus   enviats  a  la   planta   de
tractament  de  residus  especials  són
un percentatge  petit respecte del total,
però  són  els  que  tenen   els  efectes
més greus sobre el medi ambient. Tot i
així   es   van   recollir   43,6   tones   de
residus especials en petites quantitats.

Usuaris
L´ús de  la deixalleria és gratuït  per als
particulars i per bona part dels residus
assimilables a domèstics de les petites
empreses i comerços.

A   finals  del   2008   ja  hi  havia  8.875
usuaris amb carnet de la deixalleria.

Visites
Segueix  la  tendència  en  l'increment
d'ús   de   la   deixalleria   i   durant   el
2008  hi  ha hagut 20.645 visites, el que
representa     un     nou     rècord     en
l'activitat   d'aquesta   instal·lació,   ja
que  aquesta xifra suposa un augment
del 15 % respecte de l'any anterior.

Els particulars són els que més  utilitzen
la   deixalleria  amb  un  69,3%   de  les
visites  totals,   seguits  de   les   petites
empreses amb un  18,6 % de les visites.
La resta de visites les realitzen  comerços
i serveis públics.

Durant el mes de maig, tothom que  faci
ús de la deixalleria podrà aconseguir un
recipient per recollir còmodament l'oli
de cuina usat a casa i després dur-lo a
la deixalleria. D'aquesta manera reciclem
l'oli i tenim cura del medi ambient.

A més, per cada litre d'oli
de cuina usat que
porteu a la deixalleria
durant el mes de maig
a c o n s e g u i r e u  u n
número per al sorteig
d'un cap de setmana a
la natura,  que es
realitzarà durant la
celebració del  5è
aniversari de la deixalleria.

Horaris de la deixalleria
Dilluns a Divendres

de 09:30h a 13:30h i de 16:00h a 19:00h
Dissabtes

de 09:30h a 14:30h
Diumenges i festius tancat

Telèfons d'interès
Deixalleria 972 33 80 92
Servei de Medi Ambient 972 37 93 71
Recollida mobles (particulars)972 33 65 09

Aquest 2009 la deixalleria de Blanes fa 5
anys. Per celebrar-ho, hem preparat una
festa plena de sorpreses, actuacions,
berenar i un fantàstic sorteig d'un cap
de setmana a la natura. Per participar
en el sorteig només has de portar oli de
cuina usat a la deixalleria durant el mes
de maig.

La festa tindrà lloc el proper 6 de juny a
les 17:00h a la  deixalleria de Blanes (Ctra.
de Malgrat, 14).

Celebració del 5è Aniversari
de la Deixalleria


