Aquesta activitat us proposa descobrir el camí que segueixen els residus sòlids que
generem cada dia.
Tot comença a casa nostra quan separem els diferents residus per portar-los als contenidors de recollida selectiva, o al contenidor de rebuig. Perquè no ho oblideu, aquí teniu
el que heu de llençar a cada contenidor.
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Què s’obté de la recollida selectiva?
100 Kg de matèria orgànica

Planta de compostatge

40 Kg de compost

100 Kg de paper

Indústria paperera

80 Kg de paper reciclat

100 Kg de vidre

Fàbrica de vidre

100 Kg de vidre reciclat

100 Kg de rebuig

Abocador

Els materials recollits del contenidor d’envasos i de la deixalleria també es reciclen,
produint diferents quantitats de materials reciclats.
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L’abocador
de residusde
sòlids
urbans
L’abocador
residus
sòlids
de la comarca del Segrià

1 · Preparació del terreny
2 · Pesatge

Dades tècniques
ABOCADOR
Capacitat estimada (Fase 1+2): 571.457 t · (Fase 3): 701.145 t
Vida prevista de l’abocador: Fins a l’any 2019 (aprox.)
Entrada diària: 180 t/dia (aprox.)
Població servida: 162.900 habitants (aprox.)
Municipis: comarca del Segrià
Aïllament utilitzat (baix a dalt):
argila compactada+capa geotèxtil+làmina PEAD
PLANTA LIXIVIATS
Processos: nitrificació/desnitrificació + ultrafiltració
+ òsmosi inversa + evaporació
Volum tractat: 20 m3/dia
Qualitat aigua de sortida: adient per abocar al riu

Planta lixiviats

Deixalleria

Planta de compostatge
3 · Abocament i tractament de les escombraries
5 · L’abocador i el seu entorn

Xemeneia de gasos

Terra de cobertura

4 · Generació de gasos i lixiviats

Escombraries

Bassa de lixiviats

4

La

gestió

dels

residus

sòlids

urbans

5

La planta
de compostatge
La planta
de compostatge

EL TRACTAMENT PREVI
1 - Recepció de la fracció orgànica

Dades tècniques
Fracció orgànica rebuda diàriament: 20 t/dia (aprox.)
Reducció en volum: 40%
Compost produït anualment: 720 t/any (aprox.)
Percentatge de residus no orgànics (impropis): 7-12%
2 - Pretractament

EL RESULTAT
6 - Compost

COMPOSTATGE
3 - Compostatge

- Descomposició (4 setmanes)

EL TRACTAMENT POSTERIOR

- Primer garbellament

4 - Segon garbellament

- Maduració (8 setmanes)
5 - Taula densiomètrica
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Serrallarga,
un abocador
Serrallarga,
un clausurat
abocador

clausurat

RECOLLIDA DE LIXIVIATS
I AIGÜES PLUVIALS

RECUPERACIÓ DEL
PAISATGE I L’ESPAI

Bassa de lixiviats

3 · Recollida
de lixiviats

4 · Recollida
d’aigües
pluvials

Bassa
d’aigües
pluvials

Planta de cogeneració

Torxa de regulació
i mesura del biogàs

2 · Conducció

DESGASIFICACIÓ
I COGENERACIÓ
Pous de captació de biogàs

Vegetació autòctona

1 · Captació

Torre de connexió
Línnies de 25.000 V
Geomalla de reforç
Aula Ambiental
Entrada

Geocompost
drenat d’aigua
Geocompost
bentonític impermeable

SEGELLAT DEL DIPÒSIT

Geocompost
drenat per a gasos

Terra vegetal

ALGUNES DADES DE L’ABOCADOR

I LA CLAUSURA

Recobriment
amb terra

-

Funcionament durant 18 anys
(5 darrers d’àmbit comarcal, del 1982 al 2000).

-

Geomalla de reforç

-

Dipositades 800.000 tones de residus.

-

20 m d’alçada mitja.

-

-

Situació: Partida S. Just, terme municipal
de Lleida.
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-

La

Plantació de 9.700 individus de diferents
espècies d’arbres i arbustos, i 62.000 m2
de superfície herbàcia.
4 km de camins interiors.
Cost: 5’5 M d’�
(80% finançat UE, 20% Agència de Residus).
Període de clausura: 02/04-06/05
Adjudicatari: UTE Serrallarga.
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La deixalleria
La deixalleria
Quins residus hi podem portar?

Completeu, a cada columna, les caselles buides de la taula següent

EL PAPER I
EL CARTRÓ

EL VIDRE

ELS PLÀSTICS

LES LLAUNES

LA ROBA

Tota mena
de paper
i cartró
Diaris,
revistes,
llibres,
propaganda,
capses
de cartró,
oueres,…

Retornable
i no
retornable
Finestres,
portes,
ampolles,...

Envasos de polietilè
(productes de neteja i higiene,
garrafes...)
Distinció: opac
blanc o de color.

D’alumini
i de ferro
(begudes,
aliments
diversos...)

Tota mena
de roba

Envasos de PET
(oli, aigua, refrescos...)
Distinció: punt a la
base de l’ampolla.

LES RESTES
DE
JARDINERIA

Restes
vegetals
Restes
d’esporga
i de jardins:
gespa, fulles,
branques...

L’OLI DE
CUINA

LA RUNA

ELS
VOLUMINOSOS

Restes d’oli
de fregir

Runa d’obres
de particulars

Mobles de
tota mena
(armaris,
matalassos,
sofàs...)
Electrodomèstics
que no continguin
elements
contaminants
(cuines, rentadores,
aparells de ràdio,
televisors, aparells
de vídeo i dvd,...)
Aparells electrònics
(ràdios, ordinadors,
TV...)

Envasos de PVC
(aigua, oli, vinagre...)
Distinció: ratlla a la
base de l’ampolla.
Poliestirè expandit
Porexpan (safates,
embalatges).

ELS ENVASOS
DE
PRODUCTES DE
BRICOLATGE

ELS
PRODUCTES
AMB
MERCURI

ELS PRODUCTES DEL
COTXE

Envasos amb
restes de pintures, dissolvents,
vernissos,
adhesius, coles,
decapants...

Piles
(especialment
piles de botó,
i alcalines...)

Olis de motor

Fluorescents i
bombetes de
baix consum

LES NEVERES,
ELS
REFRIGERADORS PNEUMÀTICS
I APARELLS
QUE
CONTINGUIN
CFC

Líquids de fre
Anticoagulants
Bateries

Termòmetres
i baròmetres

Fustes i ferralla

Embalatges, bosses
netes...
(plàstic film).

Quins productes n’extraiem?
Paper i/o
cartró
reciclat.

Vidre
reciclat.
Les ampolles
de cava
es renten
per ser
reutilitzades.

Ampolles de detergent,
envasos d’oli de motor,
bosses de plàstic,
canonades, galledes,...

Llaunes
reciclades, peces
d’automòbils,
rellotges i qualsevol
producte de
ferro o alumini.

Aïllants.
Draps per
a usos
industrials.

Compost.

Biodiesel,
sabons i
productes de
cosmètica.

Sorres,
granulats i
graves
per a la
construcció.

Els mobles i altres
materials derivats de
fusta se separen, es
trituren i s’utilitzen
per fabricar taulells
d’aglomerat o per
produir energia.
Els residus són
desballestats, es
classifiquen les parts
aprofitables com a
recanvis i el material
restant es recicla.
La ferralla es fon
per produir nous
objectes de ferro.

Nous
dissolvents
i productes
químics.
La majoria,
però, no es
poden reciclar.

El mercuri
s’extreu
mitjançant un
procediment
segur i es reutilitza.
La resta de
materials
(metalls,
vidre,...) es
reciclen.

la vida
· Allargar
dels mobles,

Utilitzar
·pintures,

· Utilitzar
piles

electrodomèstics i
aparells
electrònics.

pegaments i
productes en
general amb
base d’aigua.

recarregables.

Olis i bateries
reciclats.
Els productes
que no es
poden reciclar
són eliminats
de manera
segura pel medi
ambient.

Cautxú per
asfaltar
carreteres,
materials
aïllants,
soles de
sabates...

Les
substàncies
perilloses es
treuen de
forma segura
pel medi
ambient.
La ferralla
i altres
components
es reciclen.

Què podem fer per produir menys residus?

·

Utilitzar
paper reciclat.

·perAprofitar-lo
les dues
·

cares.

No imprimir si no és
necessari.
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·

Utilitzar
envasos de
vidre
retornable.

Reutilitzar
·envasos
de
vidre

ampolles
Comprar els
Utilitzar el
compost
· Reutilitzar
·refrescos
·mínim
· Allargar al · Fercasolà.
i bosses.
en
d’oli
màxim la vida
ampolles
de
necessari
de
la
roba.
productes
· Evitaren els
vidre.
per cuinar.
safates.
Donar la
·
que ja
· Comprar pro- norobautilitzem.
Evitar els productes
·sobreenvasats
ductes a granel.
i els

·

Allargar
al màxim la
vida de les
instal·lacions.

envasos individuals.
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Allargar la
·vida
de les

bombetes i
fluorescents,
encenent-les
només quan
és necessari.

Si utilitzem el
cotxe només
quan calgui
podem reduir
aquests
residus, les
emissions
contaminants
i el consum de
combustibles
no renovables.

·

·

Comprar
Recautxutar
electrodomèstics els pneumàtics
sense CFC ni per allargar-los
HCFC.
la vida al
màxim.
Allargar al

·màxim la

vida dels
electrodomèstics.

Procurar
·desgastar-

los el mínim
possible amb
una conducció
responsable.
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