
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

  

 

 

Sabem que fer la recollida selectiva no és una tasca fàcil, sinó tot al 

contrari, fer-ho bé, és més difícil del que pugui semblar. Cal que per part 

de tots nosaltres agafem el compromís de fer-ho, i fer-ho bé. 

Hem d’adquirir aquest hàbit de seleccionar ja no només la matèria 

orgànica, sinó també el paper, vidre, envasos, piles, olis,..., a poc a poc.  

Des de l’Ajuntament, hem pogut observar que cada cop, els 

montesquiuencs reciclem més; això vol dir, que cada cop hi ha més gent 

conscienciada i que creu que es pot fer alguna cosa per preservar el medi 

ambient. 

La recollida selectiva de la fracció orgànica, per a l’elaboració posterior de 

compost, requereix un bon nivell de separació d’origen i un alt grau de 

col·laboració ciutadana. 

Tots cal que adquirim l’hàbit. El medi ambient ens ho agrairà.  
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Cubell matèria orgànica? 

Totes les persones interessades poden passar per 

l’Ajuntament a recollir un cubell de matèria orgànica per 

a cada casa, juntament amb un paquet de bosses 

compostables per utilitzar EXCLUSIVAMENT per a 

dipositar-hi la matèria orgànica. 

 

Què és l’orgànica? 

Parlem de fracció orgànica quan ens referim a les restes de menjar i 

restes de vegetals generades a la llar. Aquestes són: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matèria orgànica 

 



 
 

 

 

Com hem de separar l’orgànica? 

 

Separa l’orgànica i posa-la al cubell marró de la cuina 

dins una bossa compostable. Les bosses compostables 

estan fabricades amb midó de blat de moro o de patata i 

es descomponen juntament amb la matèria orgànica.  

 

 

On s’ha de llençar l’orgànica?  

Als contenidors de color marró que trobareu distribuïts pels carres del 

nostre poble. 

 

 

 

 

 

 

Què se’n fa de la matèria orgànica?  

La portem a la planta de compostatge i en fem compost, que al cap de 

tres mesos es converteix en adob de qualitat per a l’agricultura, la 

jardineria, l’obra pública i la restauració d’espais.  

La matèria orgànica 



 
 

 

 

Què podem llençar al contenidor marró? 

SI NO 

 

Restes de fruita i 
verdura 

 

Vidre 

 

Restes de carn, 
peix i menjar 

cuinat.  
Paper i cartró 

 
Restes de pa sec. 

 
Plàstic i tetra-bricks 

 

Closques d’ou, de 
marisc i de fruita 

seca  

Llaunes, xapes i 
metalls 

 

Marro de cafè i 
restes d’infusions  

Recipients de vidre 
plens de menjar o 

plens d’oli usat 

 

Taps de suro, 
serradures i llumins  

Bolquers i 
compreses 

 

Paper de cuina brut 
de menjar 

 

Burilles, cendra i 
pols d’escombrar 

 

Petites Restes de 
plantes  

Fustes i aglomerats 

 

Quins beneficis té el compostatge?  

 Redueix el volum de material que va a parar a les escombraries. 

 Permet la utilització d’adobs naturals en agricultura. El compost presenta 

diversos avantatges: 

o Millora la qualitat del sòl. 

o Protegeix els cultius contra les plagues. 

o Augmenta la capacitat de retenció d’aigua al sòl. 

o Augmenta el contingut de matèria orgànica del sòl. 

o Aporta elements químics necessaris per el sòl. 

La matèria orgànica 



 
 

 

 

Què és la recollida selectiva? 

La recollida selectiva consisteix en la classificació dels diferents tipus de 

residus mitjançant diversos contenidors situats als carrers del nostre poble. 

Així, ens permet reciclar els materials que componen aquests residus i amb ells 

poder fabricar nous productes estalviant energia, aigua i recursos naturals. 

El ciutadà és qui fa la separació dels residus a la llar. Aquesta selecció facilita 

el posterior reciclatge, ja que al no barrejar-se els materials entre ells no es 

deterioren ni s’embruten. 

La millor solució, en tema de residus, per protegir l’entorn és llençar menys 

coses. Amb aquesta finalitat s’ha inventat la teoria de les tres R, que agrupa la 

filosofia que cal seguir per tal de fer una correcta gestió dels residus: 

 Reduir: el millor residu és aquell que no es genera. Cal evitar comprar 

productes d’un sol ús i articles amb molts embolcalls. 

 Reutilitzar: sempre que ens sigui possible, hem d’aprofitar els materials 

que ja hem utilitzat per altres finalitats. 

 Reciclar: finalment, i un cop esgotades les possibilitats anteriors, a l’hora 

de llençar escombraries, cal que separem els diferents materials i els 

portem al contenidor corresponent. 

 

Per què reciclem i en què ho convertim? 

Perquè tots els residus que fem a casa, se’n poden aprofitar pràcticament el 

90% (vidre, envasos, paper i cartró i matèria orgànica). 
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Quins residus poden anar a cada lloc?  

 

VIDRE 
SI NO 

Ampolles netes  Taps i xapes 

Envasos de vidre i altres pots Finestres i miralls 

Gots, gerres, copes Bombetes i fluorescents 

 

 
 

MULTIPRODUCTE: 
Paper, cartró, envasos de plàstic i metall  

SI 
Diaris i revistes  
Caixes de cartró 

Llibres, sobres i material de papereria  
Envasos i envoltoris de paper 

Llaunes 
Envasos de plàstic  
Ampolles i garrafes 

Tetra-brick 
Safates de porexpan 

NO 
Envasos plens 
Pots de pintura 

Pots de disolvent 
Envasos de productes perillosos 

Porexpan  
Paper de cuina brut 

 

 

 

 

 

FRACCIÓ ORGÀNICA 

SI 
Restes de menjar 

Paper de cuina 
Closques de marisc, ous i fruits secs 

Taps de suro, encenalls, pals de gelat, ....  
Excrement d’animal sense sorra absorbent  

NO 
Cendra de la llar de foc o estufes 

Residus de netejar la llar 
Tèxtil 

Bolquers 
Oli de la cuina 

 

 

REBUIG 

SI 
Residus d’escombrar 
Bossa d’aspiradora 

Pal de fregar i escombrar 
Fulles d’afaitar, raspalls de dents, ...  

Bolquers, compreses, tampons, ...  
Gasses, cotó, benes, tiretes, fil dental,... 

Cendra de la llar de foc,estufes, cigarretes 

NO 
Olis de la llar 

Piles 
Fluorescents i bombetes 

Roba i calçat 
Petits electrodomèstics 

Tòners i tintes d’impressora  
Envasos de pintures o dissolvents 

 

Recollida selectiva 
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Què és el porta a porta de trastos?  

En el porta a porta de trastos es recullen els residus domèstics i els elemens 

que ja no ens són útils a casa i no podem dipositar en els contenidors habituals 

de recollida selectica i que, en canvi,  es poden recuperar i reciclar. 

També s’hi han de dur aquells productes que poden ser tòxics o problemàtics, 

per fer que rebin el tractament adequat i evitar que es dispersin i contaminin. 

El porta a porta és un servei totalment gratuït que té el nostre poble l’últim 

dilluns de cada mes.  

S’han de deixar els mobles i trastos davant del vostre domicili abans de les 10 

del matí, ja que no entraran a buscar-ho dins de casa.  

Cal comunicar-ho prèviament trucant a l’Ajuntament de Montesquiu (telèfon 

93.852.91.00) o a través del web www.montesquiu.cat (a l’apartat tràmits, 

documents generals, recollida de mobles i trastos vells) com a molt tard el 

dijous abans a les 14h. El servei de recollida no es fa càrrec dels trastos o 

mobles vells que s’hagin deixat a la via pública sense previ avís.  

 

Què hi podem llençar?  

Al porta a porta hi podem abocar:  

Els residus que es recolliran al porta a porta, exclusivament per a particulars, 

són: 

 Mobles  

 Material electrònic (televisors, DVD, ràdio, ordinadors,...) 

 Electrodomèstics (Frigorífics, rentadores, torradores,...) 

 Residus especials (laca, pots de pintura, desodorant,...) 

 Restes de poda (fulles, branques, herba,...) 

 Oli  
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Cada cosa al seu lloc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PAPER, CARTRÓ I ENVASOS AL CONTENIDOR MULTIPRODUCTE 
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Setmanari de la recollida de la matèria 

orgànica a Montesquiu.  

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Un cop al mes) 

   

 

  

 

 

(últim dilluns de 
mes) 

      

 

 El dimarts, dijous i dissabte es recollirà el REBUIG 

 Els dimarts i els divendres es recollirà la MATÈRIA ORGÀNICA 

 Els dilluns i dijous es recollirà el MULTIPRODUCTE 

 Últim dilluns de cada mes, RECOLLIDA DE TRASTOS 

 1 cop al mes es recollirà el VIDRE 

 El servei de recollida és de les 5h del matí a les 12h del migdia. 
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