
Ara, a Riudoms, 
amb la bona 
brossa plantem 
cara al càncer

T’hauries 
imaginat 
mai que...
amb les pells de plàtan, els envasos de 
plàstic, les capses de cartró o els pots de 
vidre poguéssim obtenir diners per fer 
projectes destinats a millorar el poble i 
la vida dels veïns i veïnes de Riudoms?

Doncs sí, 
ara, a Riudoms, 
amb la bona brossa 
plantem cara 
al càncer
Si millorem la recollida selectiva, 
aconseguirem diners per fomentar la 
investigació i prevenció del càncer, 
millorant l’atenció dels afectats de Riudoms 
i les seves famílies gràcies a la participació 
de les entitats que hi estan compromeses.

Per fer-ho possible,  necessitem que tot 
el poble s’hi impliqui. 
Com millor sigui la 
recollida selectiva, 
més diners 
aconseguirem 
per al projecte. 

Amb els diners de l'augment 
de la recollida selectiva, 
fomentarem la investigació 
i prevenció del càncer 
i millorarem l'atenció 
als afectats de Riudoms 
i a les seves famílies.
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Lliurem bosses
per a la recollida 
selectiva i cubells 
de matèria 
orgànica a les 
famílies que no 
en tinguin

Hem canviat tots 
els contenidors 
de recollida 
selectiva del 
carrer per uns 
de nous

Ajudarem 
els establiments
comercials 
a separar 
correctament tots 
els seus residus

Comunicarem 
l’evolució dels 
resultats 
de recollida i dels 
diners aconseguits 
per a realitzar 
el projecte

Passarem 
comptes 
dels resultats 
per fer efectiu el 
retorn econòmic 
segons la recollida 
selectiva 
aconseguida

Els residus reciclables que llencem 
correctament als contenidors de recollida 
selectiva tenen valor econòmic perquè són 
matèries primeres.

En canvi, si aquests residus es llencen 
incorrectament al contenidor de la fracció 
resta, el seu tractament representa una 
despesa econòmica.

D’on surten 
els diners

2019
La recollida 
selectiva a Riudoms
va ser del:

37%

Objectiu 2021
Si arribem a 
una recollida 
selectiva del: 

51%

Obtindrem un import per 
millorar l’atenció dels afectats 
i les seves famílies de:

20.000 €

1. Recollir les restes de menjar és essencial 
Si poseu el cubell de matèria orgànica sobre 
el taulell de la cuina mentre prepareu el 
menjar i escureu els plats, us serà més 
pràctic separar les restes de menjar.

2. Utilitzeu les bosses de recollida selectiva 
Organitzeu la recollida dels envasos, vidre 
i paper i cartró de la vostra cuina.

3. Un cubell petit per a la fracció resta 
Si no genereu bolquers, en tindreu prou 
amb un cubell petit o una bossa per separar 
les restes no reciclables. Us ocuparà menys 
espai a la cuina.

4. La deixalleria ens ajuda a sumar 
Aneu a la deixalleria a portar els trastos vells, 
restes vegetals, restes de petites obres, 
aparells elèctrics i electrònics i els residus 
especials.

4 consells per 
aconseguir el repte

Què fem 
per fer-ho 
possible?

El retorn 
econòmic es farà 
efectiu a partir 
d’una recollida 
selectiva del 45%, 
que representarien 
11.500 € 

Ubicació deixalleria: Darrera el cementiri
Horaris: Dimarts, de 16 h a 20 h

  Dijous, de 16 h a 20 h
  Dissabtes, de 10 h a 14 h


