Xarxa de Parcs Naturals

PROTECCIÓ
DEL MEDI

El parc, deixa’l net
Com és natural,
no hi volem deixalles

La reducció dels residus que genera l’ús públic del
parc és un requisit imprescindible per al desen
volupament sostenible. D’una banda, s’aconse
gueix minimitzar l’impacte ambiental i es preserva
l’espai natural i, de l’altra, es facilita el reciclatge i
s’abarateix el cost de la gestió dels residus.
La retirada de la brossa dels espais naturals és
complicada i costosa, tant per la dispersió geogrà
fica dels contenidors com per l’accés del servei de
recollida. Per això, al parc s’han reduït els punts
de recollida, situats als accessos principals i a les
zones d’aparcament. En aquests punts hi ha els
contenidors adients per a cada tipus de deixalla.
Així mateix, podeu fer servir els serveis municipals
de recollida de deixalles de les poblacions properes
al parc.
Si destriem la brossa, n’aconseguirem el reciclatge
i la reutilització posterior. Les restes de matèria
orgànica, que representen un 45% de les deixalles
diàries, es transformen en compostatge, que és un
adob natural. La majoria de les restes inorgàniques
també són matèries aprofitables.

Toni Navarrete (Arxiu XPN)

Així, doncs, per tal de mantenir l’equilibri entre
la preservació del parc i l’ús públic del patrimoni
natural, us proposem una sèrie de bones pràctiques
ambientals.

Recomanacions generals
No llenceu les deixalles a qualsevol lloc.
Emporteu-vos a casa la brossa que ge
nereu o llenceu-la als punts de recollida
dels municipis del parc.
Destrieu les deixalles orgàniques de les
inorgàniques i llenceu la bossa al con
tenidor adequat. El reconeixereu pel
color:
• Marró o gris: restes de menjar i brossa
vegetal.
• Groc: tota mena d’envasos de plàstic,
brics i llaunes.
• Verd: només vidre.
• Blau: paper i cartró.
És bo esbandir i comprimir els envasos
abans de llençar-los.

Josep Melero (Arxiu XPN)

No hi aboqueu materials perjudicials:
piles, petits aparells electrodomèstics o
metalls. Cal portar-los a la deixalleria.
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals
Espais naturals de protecció especial, gestionats per
la Diputació de Barcelona o a través d’un consorci

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona posa
a l’abast dels ciutadans centres d’informació i documentació,
itineraris senyalitzats i rutes guiades, museus i exposicions,
equipaments pedagògics i culturals, albergs, allotjaments
rurals i d’acampada, publicacions i audiovisuals, tallers, cursos i estades ambientals, entre d’altres serveis i activitats.

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc
de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc
Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · www.diba.cat/parcsn
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Espais naturals de protecció especial, gestionats per
la Generalitat de Catalunya o a través d’un consorci

