
 

El paper i el cartró 

El paper suposa un 25% de la nostra bossa de fems, per tant és molt 
important  separar-ho. 

Reduir l’ús de paper és tant important com separar-lo, per tant per tal 
de fer-ne un ús racional podem: 

Aprofitar els fulls per les dues cares, fer les gestions possibles per 
Internet, reutilitzar el paper d’embalar… S’ha de treure els 
divendres abans de les 9 hrs. 

 

- Per tal de mantenir la neteja del poble, els propietaris de cans 

estan obligats a recollir els seus excrements. 

- Per a recollida quincenal de ferralla, telefonau a 
l’Ajuntament: 971620131. 

 

Gràcies per col�laborar, entre tots mantindrem el 
poble net.  

                                         

 
               

            Ajuntament de Santa Maria del Camí      

 
Benvolgut veí/veïna: 

L’Ajuntament amb la col�laboració de Mallorca Recicla, durà a terme 
les properes setmanes una campanya informativa sobre el sistema de 
recollida domiciliària Porta a Porta. 

Cal la implicació i l’esforç de tots, s’ha de separar adequadament els 
residus (paper, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig).  

Col�labora, entre tots millorarem el nostre poble. 

 A continuació els hi exposem algunes pautes útils per separar 
correctament. 

El vidre  

El vidre és un material que es pot reciclar i reutilitzar de manera 
indefinida, per tant pot tenir moltes vides si es separa correctament. 

Es pot treure en bosses de plàstic  (obertes) o dins poals. 

La recollida és els divendres, s’ha de treure davant el portal  abans 
de les 9 hrs. 

          



 

La matèria orgànica 

Dins les bosses orgàniques poden dipositar les següents restes:  

     Què és l’orgànica?                               

                   
             Com ho hem de treure?  

                  
 

Els bolquers no són reciclables, són rebuig. S’han de treure els dies 
de rebuig dins la mateixa bossa. També es poden treure els 
dilluns, dimarts i dimecres en una bossa separada de la 
matèria orgànica. 

 

Els envasos 

S’entén per envàs aquell recipient  que conté algun producte al seu 
interior 

         Què són envasos?                             

      

      Com ho hem de treure? 

                  


