sostenible
PUNTS VERDS
Trobaràs a l’edifici punts de recollida selectiva per a reciclatge, senyalitzats com a punt verd.
Al PRBB els residus se segreguen en diferents fraccions que
identificaràs per:
1. Tipus de contenidor.
2. Pictograma.
3. Color (bossa i paperera).
4. Ubicació.

Des del mes d’abril de 2011 podràs trobar també contenidors d’orgànic a la cafeteria i nous punts verds a
les terrasses grans de la 1a, 3a i 5a planta i als seminaris.
Les dotacions de contenidors dels punts verds són
per plàstic, rebuig, llauna i vidre.

el millor residu és el que no es genera
the best kind of waste is the kind that is not created

sostenible
Per reciclar cal segregar!
CONTINGUT DE LA CAMPANYA
Missatge central
Al PRBB volem segregar més i millor
At the PRBB we want to recycle more and better
Per reciclar cal segregar
To recycle it’s necessary to separate

Campanya PRBB Sostenible

Segregació de residus
Dates: del 28 març al 3 d’abril 2011

Sabies que…
Did you know that...
Al 2010 hem segregat més de 8 tones de plàstic
In 2010 we recycled more than 8 tons of plastic
Al 2010 hem segregat més de 5 tones de vidre
In 2010 we recycled more than 5 tons of glass
Al 2010 hem segregat més de 4 tones de paper
In 2010 we recycled more than 4 tons of paper
Al 2010 hem segregat més de 1,5 tones de llaunes
In 2010 we recycled more than 1.5 tons of cans
Ja pots trobar contenidors per residus orgànics a la cafeteria... i ben aviat en trobaràs també a les
terrasses.
You can now find organic waste containers at the restaurant... and very soon you will find them at
the terraces, too.
Des del 28 de març trobaràs nous contenidors als seminaris.
From March 28 you will find new recycling containers in the seminar rooms.
Molts residents del PRBB fan servir la seva pròpia tassa quan compren una beguda calenta a la
cafeteria. Gran idea, no trobes?
Many PRBB residents use their own cup when they buy a hot drink at the cafeteria. Great idea,
don’t you think?
Si segregues bé, facilites el tractament final dels residus i estalvies energia i recursos
If you separate correctly, you facilitate the final treatment of the waste, therefore saving energy and
resources.
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Recorda…
Remember...
L’envàs de iogurt l’has de llençar al plàstic i la seva tapa al rebuig.
The yogurt container goes to the plastic bin, but its lid goes to normal waste.
Els gots bruts de paper de la cafeteria van al contenidor de rebuig.
Dirty paper cups from the cafeteria must go to normal waste – they can´t be recycled.
Els gots bruts de plàstic els has de llençar al contenidor groc.
Dirty plastic cups go to the yellow container for their recycling.
Els tovallons bruts han d’anar al contenidor de rebuig.
Dirty paper towels must go to the normal waste bin.
Hi ha Punts Verds ubicats a la zona de màquines de vending i als vestíbuls dels lavabos... i ben
aviat en trobaràs també a les terrasses.
There are “Punts Verds” near the vending machines and on the toilet halls .... and soon you will see
them on the terraces, too.
Els CD’s i DVD’s els pots llençar al contenidor del plàstic.
CDs and DVDs can be recycled with plastic.
Els embolcalls i paper de l’alumini no són reciclables. Evita’ls si pots i si no pots, llença’ls a rebuig.
Aluminium foil and containers cannot be recycled. Avoid them when possible, but if used, put them
in the normal waste bin.
Al contenidor de paper... només paper!!
On the paper bin... only paper!!
Al contenidor de tòner...només cartutxos de tòner. Ni caixes ni embolcalls.
On the toner bin... only toner print cartridges. No boxes or wrapping.
Segreguem el cartró. No el llencis amb el paper i deixa’l al vestíbul del muntacàrregues.
Let’s separate cardboard. Do not mix it with paper, instead leave it on the hall in front of the goods
lifts.
Les piles es recullen al punt verd de la cafeteria.
Used batteries are collected at the “Punt Verd” in the cafeteria
Una festa a la terrassa? Avisa’ns i posarem contenidors
Organising a party on the terraces? Let us know and we will bring some recycling containers.
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