
A grasa humana obtida por liposución pode 
ser reciclada como combustible.

O “Proyecto Doggone” en Alemania recicla 
animais domésticos falecidos e os transforma 

en abono.

A cantidade de madeira e papel que se 
tiran cada ano é su� ciente para quentar 

50.000.000 fogares durante 20 anos.

Medio millón de árbores teñen que ser cor-
tados para producir os xornais do domingo 
cada semana e, 27.000 árboles son talados 

cada día para facer papel hixiénico.

As colillas de cigarrillos e os � ltros tardan 
12 anos en biodegradarse, os pañais e com-
presas entre 500-800 anos e unha bolsa de 

plástico entre 500-1.000 anos para a súa 
degradación completa.

As latas de aluminio pódense reciclar e volver 
a por no estante dun supermercado en tan 

só 2 meses. O aluminio pódese reciclar unha 
e outra vez, non hai límite. De feito, fai anos 

dicíase que era máis valioso có ouro.

Medio millón de árbores teñen que ser cor-
tados para producir os xornais do domingo 
cada semana e, 27.000 árboles son talados 

cada día para facer papel hixiénico.

PLANETA,
QUÉROTE VERDE!

Un pequeno esforzo para ti,
un gran resultado para Redondela.

PARA MÁIS INFORMACIÓN:

medioambiente@redondela.gal
986 400 300

Non te esquezas de axudar ao 
medioambiente para un mundo mellor.

SABÍAS QUE..?

A grasa humana obtida por liposución pode 
ser reciclada como combustible.

Reciclar é compromiso de todos. 

O “Proyecto Doggone” en Alemania recicla “Proyecto Doggone” en Alemania recicla “Proyecto Doggone”
animais domésticos falecidos e os transforma 

en abono.

A cantidade de madeira e papel que se 
tiran cada ano é su� ciente para quentar 

50.000.000 fogares durante 20 anos.

As colillas de cigarrillos e os � ltros tardan 
12 anos en biodegradarse, os pañais e com-
presas entre 500-800 anos e unha bolsa de 

plástico entre 500-1.000 anos para a súa 
degradación completa.

As latas de aluminio pódense reciclar e volver 
a por no estante dun supermercado en tan 

só 2 meses. O aluminio pódese reciclar unha 
e outra vez, non hai límite. De feito, fai anos 

dicíase que era máis valioso có ouro.

P E N S A E N V E R D E



PARA COMEZAR...

NOCIÓNS BÁSICAS QUE 
TODO CIDADÁN DEBE SABER:

E PARA REMATAR...

SEGURO QUE SABES
RECICLAR CORRECTAMENTE? 

Bombillas de baixo consumo, CD e DVD, 
cartuchos de impresora, aparatos eléc-
tricos e electrónicos, teléfonos móbiles, 

pilas e baterías de móbil.

MINI PUNTOS LIMPOS

O primeiro é prever, despois darlle unha 
segunda vida ás cousas. Senón queda máis 

alternativa, pasamos a reciclar.

Esa é a clave para ser un pouco máis sostibles.

GUÍA PARA A RECICLAXE NA CASA:

Evitar na medida do posible todo o 
que xenere un desperdicio innecesario: 
diminuír a cantidade de residuos que 

xeramos só comprando o que necesita-
mos, usar envases retornables ou elixir 

produtos con poucos envoltorios. 

PREVENCIÓN

Evitar na medida do posible todo o 

PREVENCIÓN

Darlle un novo uso ao
residuo antes de desbotalo.

REUTILIZACIÓN

produtos con poucos envoltorios. 

REUTILIZACIÓN

Utilizar o residuo como materia 
prima e obter un novo produto.

RECICLAXERECICLAXE

PLÁSTICOS, ENVASES METÁLICOS 
(LATAS, BRICKS), TAPÓNS*

PAPEL, CARTÓN

DESFEITOS QUE NON DISPOÑEN 
DUN COLECTOR ESPECÍFICO

RESIDUOS ORGÁNICOS: MATERIAL PARA 
COMPOSTAXE, RESTOS ALIMENTICIOS...

VIDRO, FRASCOS DE CONSERVAS, 
PERFUMES (SEN TAPA)

COLECTORES

*Este colector estará dispoñible en
  Redondela o primeiro semestre de 2023.

*Existen colectores especí� cos para depositar
  tapóns e contribuír con campañas bené� cas.

*Non depositar nin cerámica nin cristal.

TAPÓNS

ACEITE


