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Com puc diferenciar bé què és 
un envàs lleuger?

La fracció groga, dels envasos 
lleugers, admet  qualsevol envàs 
o embolcall, de qualsevol material 
que no sigui de vidre, de paper o 
cartró,  ni tampoc compostable 
(com proliferen ara en el mercat). 
I un envàs és qualsevol element 
que hagi servit per portar qualsevol 
producte cap a casa des de la 
botiga. Seguint  aquesta norma, fins 
i tot un penjador de mitjons, una 
cistella de maduixes o un embolcall 
de carnisseria...és un envàs!

Algunes vegades cal algun 
truc més per distingir els en-
vasos de paper o cartró dels 
envasos lleugers...

    
Els embolcalls de carnisseria o els 
brics de llet o suc, per exemple, 
semblen de paper i cartró però, en 
realitat,  són envasos lleugers ja 
que inclouen làmines de plàstic o 
tractaments impermeables en el seu 
interior per contenir líquids. Un truc 
per distingir-los és mirar d’estripar-
los, ja que els envasos lleugers 
ofereixen molta més resistència 
que els de “paper, paper” o “cartró, 
cartró”.  

On llenço... el paper d’alumini?

Serveix per embolcallar; per tant és 
un envàs i va a la fracció groga.

El COL·LECCIONABLE NÚM 3 estava dedicat a la separació bàsica dels 
residus per fer un bon porta a porta. Aquest nou COL·LECCIONABLE 
NÚM 4 està destinat a compartir trucs senzills sobre com diferenciar els 5 
residus que generen més dubtes: els envasos lleugers, el paper d’alumini, 
els embolcalls de carn i peix, els plats i gots d’un sol ús i el paper de 
cel·lulosa

La fracció groga, dels envasos lleugers, 
és la que més incrementa quan reciclem 
bé. I també és la que més podem reduir si 
també escollim bé a l’hora de comprar.
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On llenço... els embolcalls de 
carn i peix?

Ara es troben diferents models 
d’embolcalls  a les carnisseries i 
peixateries  i per a cadascun troba-
rem la destinació més lògica, que no 
ha de ser mai el rebuig:

Els llençarem a envasos si 
estan fets de plàstic, alumi-
ni, materials mixtes de mal 
separar o no són de “paper, 
paper” o “ cartró, cartró” com 
hem dit abans. Si estan tacats 
i ens poden fer mala olor els 
podem esbandir una mica.
Ho llençarem a orgànica si  
indica que és compostable o 
bé sembla de  cel·lulosa o de 
paper vegetal sense reves-
timents impermeables (com 
els motlles de magdalenes o 
el paper del forn).

On llenço... els plats i gots d’un 
sol ús?

Els plats i gots de plàstic van a la 
fracció groga, però aquests articles 
estan desapareixent de les botigues. 

Actualment es van substituint per 
nous models que caldrà conèixer la 
seva destinació consultant l’emba-
latge o fent servir la mateixa norma 
que hem proposat per als envasos 
lleugers. Cada cop surten al mercat 
més models compostables.

On llenço... el paper de 
cel·lulosa?

El paper de cuina, el paper de WC, 
els mocadors de paper i també les 
tovalles de taula estan fetes d’un 
paper blanc i tou conegut com 
“cel·lulosa” al qual donem moltes 
utilitats avui dia: La destinació 
d’aquest paper no depèn del 
material que està fet si no “del 
producte que l’ha embrutit” 

El llençarem a orgànica si 
l’hem embrutit de restes de 
menjar. 
Per considerar-lo com a orgà-
nica, sobretot ha de ser paper 
blanc o reciclat, però no tenyit
El llençarem a rebuig si l’hem 
fet servir com a mocador de 
mocar, paper de WC o drap 
de neteja amb productes quí-
mics. 
El llençarem a paper si està 
net o només moll perquè 
l’hem fet servir d’eixugamans


