10 COSES SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA MATERIA ORGÀNICA
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Les Directives de Residus de la Unió
Europea obliguen a implantar la recollida
selectiva de la matèria orgànica abans de
31.12.2020 per a poblacions de més de 5000
habitants i per al 31.12.2023 per a la resta de
poblacions
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ENVASOS

PAPER
I CARTÓ

VIDRE

FRACCIÓ RESTE

FRACCIÓ
ORGÀNICA

Converteix els teus residus orgànics en compost

RECICLANT ELS
RESIDUS ORGÀNICS...
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Quasi el 40 % dels residus que produïm són
matèria orgànica.

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.
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Si separem bé els residus i els depositem
en el contenidor marró , preferentment en
borses compostables obtindrem compost
de màxima qualitat, per al seu ús en cultius
i jardins, per això hem d’utilitzar els cinc
contenidors que tindrem a la nostra disposició
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L’èxit d’aquesta campanya, juntament
amb les instal•lacions de gestió tractament,
i xarxa d’ecoparcs que disposem en el nord
de Castelló en el Consorci C1, , no solament
ens avança a l’emplene dels objectius marcats,
sinó que ens situarà en l’avantguarda
europea en matèria de residus.
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Millorem la qualitat de reciclatge i
recuperació dels altres fraccions dels residus
al no mesclar-se, obtenint major eficiència en
la seua reutilització i evitem consumir matèria
primes naturals no renovables i combustibles
fòssils
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Dona-li un MOS a la contaminació
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En el Consorci C1 ja disposem d’instal•lacions adequades per a realitzar el correcte
tractament de la matèria orgànica recollida de
manera separada., per això ara , és cosa nostra
separar correctament els residus orgànics al
contenidor marró

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

#matèria
orgànica
selectiva

COM HEM DE SEPARAR, RECICLAR I DEPOSITAR ELS RESIDUS
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PRODUïM COMPOST
QUE NUTREIX NOUS
CULTIUS

Amb aquest sistema, reduïm emissions
de gasos efecte d’hivernacle de la matèria
orgànica, mitigant l’efecte del canvi climàtic.
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En resum, millorem l’entorn, el
paisatge, el mitjà, i dinamitzem l’economia
creant ocupació en els municipis on vivim.

PLANTA DE
TRACTAMENT
Consorci C1 Castelló Nord
Avda Vall d´Uixó 25
12004.- Castelló
www.consorcicastellonord.com

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

RECORDA...

“L’orgànica
al marró”

BIO
NORD
Col·labora:

#MOS: Matèria orgànica selectiva

C1

CONSORCICASTELLONORD

Organitza

Organitza

Campanya de recullida
de residus orgànics

Hem de depositar en el
contenidor marró els
següents residus:

En el Consorci C1 som una mitjana anual de 127.000
habitants en 49 municipis de les comarques del nord
de la província de Castelló i generem cada habitant
més de 1,5 kg de residus al dia, que són quasi 74.000
de tones de residus anuals

CONTENIDOR DE
RESIDUS ORGÀNICS

PlANTA DE
TRACTAMENT

COMPOST

Restes de fruita i verdura
La matèria orgànica són les restes
dels menjars, i xicotetes restes
de jardineria, si els separem i
depositem correctament la matèria
orgànica dels residus la podrem
aprofitar com a abonament de
primera qualitat per a l’agricultura
i jardineria, perquè no ho fem?

El Consorci C1, ha iniciat una campanya de
comunicació, conscienciació i sensibilització ambiental
de recollida selectiva de matèria orgànica, Campaña
MOS, per a fer partícips i sumar el suport de la
ciutadans , comerços i centres d els 49 municipis que
ho composen.
La participació i col•laboració dels ciutadans és essencial
en aquesta campanya, per la qual cosa a més d’anar
instal•lant gradualment contenidors marrons en tots
els municipis es va a desenvolupar la campanya de
comunicació MOS, que integra material gràfic, punts
informatius, presència en mitjans de comunicació, i
xarrades explicatives per a informar del perquè , com,
quan, quant i conseqüències de la separació a tots els
residents, visitants, comerciants, centres educatius i
assistencials restaurants, hotels i grans superfícies.

Restes de carn
i peix

Taps de suro, serradures i mistos

Les plantes ens donen
els aliments,

..que consumim els
èssers humans i els
animals,

que fertilitzará
nous cultius.

Pòsits de café i

restes d’infusions
on produïm
compost
orgànic..

..els restes de
menjar orgànic

Altres restes
#matèria
orgànica
selectiva

LA VIDA TORNA
A LA VIDA

de menjada

Trencares de mariscos, ous i fruita
seca

Paper de cuina i
tovallons bruts de
restes de menjar

..els depositem al
contenidor marró

que arrepleguem i portem
a la planta de tractament..

Xicotets restes de jardineria
Mitjançant aquest cercle convertim la matèria orgànica del residu en un recurs, i
obtenim compost , que aprofitarem com a fertilitzant natural i nutrient per a les
nostres muntanyes, camps, i jardins.

