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Les receptes més sabroses queLes receptes més sabroses que
evitaran que malbarates elsevitaran que malbarates els
aliments.aliments.

Els residus més comuns enEls residus més comuns en
aquestes dates i com reduir-los.aquestes dates i com reduir-los.

El compostatge i els seusEl compostatge i els seus
beneficis.beneficis.

Les experiències i les aportacionsLes experiències i les aportacions
del veïnat sobre decoraciódel veïnat sobre decoració
sostenible.sostenible.

fem-ho bé!fem-ho bé!

PER UN NADALPER UN NADAL
MÉS SOSTENIBLEMÉS SOSTENIBLE

Et revelem...Et revelem...

Descobreix...Descobreix...
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AIGUA

145m

105m

68m

 68 x 105 metres 145 metres

50 L/1 kg           TARONGES

15.000  L/1 kg      VEDELLA

1.000 L/1 L          LLET  

20.000 L/1 kg       XOCOLATA

3.300 L/1 kg        OUS

2.500 L/1 kg       ARRÒS

6.000  L/1 kg       PORC

El sector alimentari és el que més aigua consumeix,
amb més del 90%. 

Les dades que es reflecteixen és la quantitat d'aigua
utilitzada per a produir un kilogram d'alguns productes.

Petjada hídrica:Petjada hídrica:

Font: Elaboració pròpia amb informació extreta del Ministeri i la Generalitat Valenciana

S A B I E S  Q U E  . . .

Durant tota la cadena de producció
dels aliments destinats al consum 
 de les persones, més del 50% es
malbarata.

ENERGIA

MATÈRIES PRIMERES

DINERS

Superfície com el camp de
futbol del Mestalla a
València

Igual d'alta que la torre
Glòries a Barcelona

RECURSOSRECURSOS
MALBARATATSMALBARATATS  

  
  

Està en les nostres mans fer elEstà en les nostres mans fer el
canvi per a reduir-hocanvi per a reduir-ho

C A D A  A N Y  E S  M A L B A R A T E N  A L  V O L T A N T
D ' 1  M I L I Ó  3 0 0  M I L  T O N E S  D E  M E N J A R

alimentari
El malbaratament
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Guia per a evitar el malbaratament d'aliments:Guia per a evitar el malbaratament d'aliments:
  

Planifica el menú setmanal i
ajusta les racions. 

Revisa els aliments que
tens emmagatzemats. 

Tingues cura amb les dates
de consum preferent i de
caducitat.

No faces la compra amb fam
ni et deixes temptar per les
ofertes.

Ajusta't al teu pressupost.
Tirar el menjar és tirar els
diners.

Compra local i de temporada.

Organitza el frigorífic. Descongela els aliments de
manera correcta.

Si menges fora emporta't el
menjar de casa.

Al frigorífic:

En la part superior han d'anar lactis (ous, llet i
formatge), en la part central aliments cuinats, en
els prestatges inferiors posa aliments crus (carn i
peix). 
Per últim, utilitza els calaixos per a fruita i verdura, i
en la porta col·loca productes que no necessiten
molt de fred (begudes o salses).

Consells per a mantenir els aliments:Consells per a mantenir els aliments:

S A B I E S  Q U E  . . .

Utilitza "tuppers" o bosses per a guardar la fruita
i verdura. Si només fas servir un tros de verdura,
conserva la part que tinga la tija i les llavors
(pimentó). 
Separa la fruita madura de la resta. Si rentes la
fruita i verdura abans d'emmagatzemar-la
assegura't què estiga eixuta. 

hàbits
Bons
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més sabroses

Ingredients (per a 12 unitats):  300 g de sobres de la carn de putxero, 300 g de sobres de
verdura (cigrons, carlota, creïl la. . .) ,  3 cullerades de farina de cigró, espècies al gust, pa
ratllat per a arrebossar, ol i ,  450 ml de caldo de putxero, 1 cullerada de farina de dacsa
(maizena), 1 cullerada de salsa de soja o teriyaki.

Preparació per a les mandonguilles: Afig a un bol les sobres de verdures i  escalfa-les
amb una forqueta fins a aconseguir una textura de puré. Trosseja la carn molt f ina i  afig-
la al bol.  Afig la farina de cigró, les espècies i  mescla-ho fins a obtenir una pasta espessa.
Fes boles amb la mescla, arrebossa-les amb el pa ratllat i  frig-les amb oli  f ins que es
dauren. Escorre-les amb un colador i  posa-les damunt de paper de cuina perquè el paper
embega l 'ol i  sobrant.
 
Preparació per a la salsa :  Reserva una tassa de caldo i  posa la resta a escalfar en una
cassola. En el caldo gelat que hem apartat dissolem la maizena i ho afegim també a la
cassola. Afig una cullerada de salsa de soja o teriyaki i  deixa-ho a foc lent fins que
comence a espessir.  Afig les mandonguil les perquè s' impregnen de la salsa. Espera uns
minuts i  retira-ho del foc.

Mandonguilles:

Les receptes d'aprofitament 

Ingredients (per a dues persones) :  50 g de pa dur, 4 alls, 1/2 culleradeta de pimentó dolç,
3 cullerades d'oli  d'oliva i sal. 

Preparació de la sopa d'all:  Talla el pa en trossos finets. Posa 3 cullerades d'oli  a escalfar
en una cassola. Quan els alls estiguen daurats, introdueix el pa i remou-lo bé. Agrega el
pimentó, mescla i bull ,  tapa la cassola i deixa-la coure durant 10 minuts. Desfés el pa
batent amb una forqueta. 

Consells: Pots enriquir afegint ou i jul ivert.

Sopa d'all:

Envia'ns la teua
recepta nadalenca 

 contra el
malbaratament

alimentari!
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més sabroses

Ingredients (per a 4 persones): Pots uti l itzar restes de tortell  de Reis, panettone,
magdalenes, croissants o qualsevol brioixeria restant. Necessitaràs 200 g de brioixeria,
300 ml de l let, 300 ml de nata l iquida per a muntar, vainil la, 2 rovells d'ou, 2 ous, 100 g de
sucre, 100 g de xocolate negre 70%.

Preparació del púding:  Trossegem la brioixeria i  la introduïm a un recipient. Mentrestant
bull im la l let junt la nata. Reservem i preescalfem el forn a 180°.
Batem el rovell d'ou al costat dels ous i  el sucre fins que munte. Una vegada ho tenim,
tirem el xocolate i  la mescla de la l let,  a poc a poc perquè no es qualle l 'ou.

Finalment, t irem tot sobre la brioixeria que tenim de restes, esperem uns deu minuts
perquè es xope el l íquid. Coem al bany maria durant 30 minuts o fins que la massa haja
quallat o estiga cruixent.  Retirem del forn i  servim temperat.
 

Les receptes d'aprofitament 

Ingredients per a 15 boletes: 200 g de dàtils medjool sense os, 2 cullerades de cacau en
pols i  extra per a arrebossar les boletes, 2 cullerades de suc de taronja, ratl ladura de
taronja, 50 g de farina d'ametles.

Preparació:  En primer l loc, t irem tots els ingredients en una batedora i  batem fins que
s' integren. Una vegada batut, fem boletes amb les mans i  les arrebossem en cacau.
Les podem guardar en la nevera.

Consells :  En comptes de farina d'ametles, també pots usar ametles senceres i  moldre-les. 

Púding de brioixeria:

Trufes de xocolate i taronja:

Envia'ns la teua
recepta nadalenca 

 contra el
malbaratament

alimentari!
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  Restes dels
dolços 

Corfes de
gambes

Pòsits de
caféCartó amb restes

de menjar

Closques

Redueixes els teus residus.Redueixes els teus residus.

Fabriques el teu propi compost.Fabriques el teu propi compost.

Evites utilitzar fertilitzants químics.Evites utilitzar fertilitzants químics.

Major capacitat de retenció d'aigua.Major capacitat de retenció d'aigua.

 l'orgànica
Què és

Paper amb restes
de menjar

Paper de
magdalena

Peladures de
fruita i

verdura
Taps de

suro
Bossetes

 d'infusions
Restes de

menjar

Corfes de
fruits secs

Enriqueixes el sòl amb nutrients.Enriqueixes el sòl amb nutrients.

Ajuda a disminuir el carboni de l'atmosfera.Ajuda a disminuir el carboni de l'atmosfera.

Converteixes un residu en un recurs.Converteixes un residu en un recurs.

Els residus orgànics són els formats per restes de menjar i restes vegetals, que poden serEls residus orgànics són els formats per restes de menjar i restes vegetals, que poden ser
biodegradables o compostables, és a dir, que es descomponen en un període aproximat debiodegradables o compostables, és a dir, que es descomponen en un període aproximat de
tres mesos. D'altra banda, hi ha altres tipus de materials que també es degraden en poctres mesos. D'altra banda, hi ha altres tipus de materials que també es degraden en poc
temps, com venen a ser els taps de suro, bossetes d'infusió i furgadents.temps, com venen a ser els taps de suro, bossetes d'infusió i furgadents.
Gràcies a una bona separació de l'orgànica, un residu es converteix en un recurs, com és elGràcies a una bona separació de l'orgànica, un residu es converteix en un recurs, com és el
compost.compost.

Beneficis de compostar:Beneficis de compostar:

77



Producte

Residu

Matèria Orgànica

Separació selectiva

Recollida/Transport

Gestió

Compost

A la planta de Guadassuar es gestionen els
residus orgànics de les poblacions de la Ribera
Alta. La tasca la du a terme el Consorci Ribera-
Valldigna.

Mitjançant maquinària els operaris poden
remenar, airejar i apilar tots els residus orgànics
i pel temps es produirà el COMPOST.

El viatge de l'orgànica
Economia Circular:

 

Guadassuar:Guadassuar: Compostera domèstica:Compostera domèstica:

El viatge comença amb els El viatge comença amb els residusresidus
orgànicsorgànics que generem a casa que generem a casa
(peladures, corfes…)(peladures, corfes…)

És important que elsÉs important que els separem al separem al
contenidor o poalet marró contenidor o poalet marró perquèperquè  
  l'empresa els reculla i transporte,l'empresa els reculla i transporte,  perper
a la seua correcta gestió.a la seua correcta gestió.  

Després d'una Després d'una bona gestióbona gestió de la de la
matèria orgànica aquesta, mitjançantmatèria orgànica aquesta, mitjançant
processos naturals, es convertirà enprocessos naturals, es convertirà en
COMPOSTCOMPOST..  

Una vegada està creat el compost esUna vegada està creat el compost es
pot utilitzar per a fertilitzar els campspot utilitzar per a fertilitzar els camps
i tornar a plantar cultius quei tornar a plantar cultius que
posteriorment donaran posteriorment donaran productes queproductes que
podrem consumirpodrem consumir..  

Es tanca així el cicle de la matèriaEs tanca així el cicle de la matèria
orgànica, fomentant l'economiaorgànica, fomentant l'economia
circular i reaprofitant recursoscircular i reaprofitant recursos
existents.existents.

Si disposem d'un espai amb contacte al
sòl, és molt fàcil tindre una compotera
pròpia i ser nosaltres els que gestionem la
matèria orgànica.

Així el COMPOST realitzat es quedarà a la
nostra casa i podrem fertilitzar els nostres
propis jardins.
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Al col·legi CRA Ribera Alta es practica l'ECONOMIA
CIRCULAR.
Més concretament al centre de Sant Joanet.
Al col·legi es realitza la separació selectiva de les
fraccions de paper i cartó, envasos lleugers, resta i
matèria orgànica.

CRA Ribera Alta Sant Joanet

domèstic
Compostatge

Posteriorment amb el seu propi compost es fertilitza
l'hort escolar on l'alumnat aprén la temporalitat dels
aliments i els seus requisits, també les espècies
autòctones i la proximitat de la natura.

A l'hort escolar aprofiten les restes orgàniques per a fer
compost. Amb la seua pròpia compostera es crea el
compost gràcies a la barreja a les restes del menjar, la
matèria seca com la brossa i la terra.

Amb les restes orgàniques originades pels xiquets i xiquetes
al pati i al menjador, el professorat i l'alumnat posen en
marxa l'hort escolar.

Quina iniciativa tan bona!
Enhorabona al col·legi de
Sant Joanet i a Kike, el
professor d'educació física
que ho va iniciar tot.
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Encara que reunir a la família és
important, no és necessari tant de
menjar.
No cal comprar menjar de més. Amb
una bona planificació estalviem
menjar i diners.

A la revista trobaràs receptes de
reaprofitament  de les sobres dels
menjars nadalencs.

Fer caldos, purés o batuts de la
fruita madura que no has consumit
o pastissos, és una bona alternativa.

Si has arribat fins ací i tens alguna
cosa que consideres residu, tenim la
solució: El COMPOSTATGE. 
Amb el compostatge reciclem la
matèria orgànica i pots utilitzar-lo
per a les teues plantes.

EBUTJA EDUEIX

EAPROFITA ECICLA

de l'orgànica
La regla de les 4R

Són dates assenyalades, però és
necessari fer un consum excessiu?
La publicitat està per a enganxar-
te, però realment ho necessites?

L'ordre és important:L'ordre és important:            Rebutja,Rebutja,                Redueix,Redueix,              Reaprofita,Reaprofita,            ReciclaRecicla
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Envasos lleugers Paper i cartó

Nov 2021 Des 2021 Gen 2022 Febr 2022

125.000 

100.000 

75.000 

50.000 

25.000 

0 

Fil d'aram i
cobertes
d'alumini

BricsPapers

Caixes de
 cartó

Font: Elaboració pròpia amb informació extreta del Ministeri i la Generalitat Valenciana i el departament de Medi Ambient de la Mancomunitat de
la Ribera Alta

Al gràfic podem veure que els mesos de Nadal hi ha
un increment de recollida d'envasos lleugers com de
paper i cartó. Aquesta tendència baixa quan passen
les festivitats.
També s'observa que es generen més kilograms
d'envasos lleugers que de paper i cartó.
És un clar indicador del consumisme en les dates de

festivitats. 

Aluminis
Bosses de

plàstic
Ouera de

cartó

Llandes amb
restes de
menjar 

Paper
d'embolicar

PlastinucsSafates 
de poliespan

A Espanya generem més de A Espanya generem més de 5,5 milions5,5 milions d'envasos lleugers d'envasos lleugers
i paper i cartó. D'aquests només es reciclen el 62,21%i paper i cartó. D'aquests només es reciclen el 62,21%

Kilograms d'envasos lleugers i paper i cartóKilograms d'envasos lleugers i paper i cartó
recollits a la Mancomunitat de la Ribera Alta:recollits a la Mancomunitat de la Ribera Alta:

Font: Elaboració pròpia 

Ki
lo

gr
am

s

Mesos

Botelles,
plàstics

S A B I E S  Q U E  . . .

RECORDA FER
UN CONSUM

RESPONSABLE!

al Nadal
Els envasos
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EDUEIX

EUTILITZA

ENVASOS
 LLEUGERS

PAPER I
 CARTÓ

Rebutja el sobrembalatge. Les
persones tenim el poder de decidir
quin producte volem.

Busca alternatives més sostenibles. 
Redueix la quantitat d'embolcalls.

Per a fer-ho, pots reutilitzar paper de
periòdic o optar per tela (poden fer-
se mocadors o tovalloles).

Hem rebut un regal preciós i
necessari i té molts embolcalls?

Utilitza'ls per fer tu altre regal.
Converteix un residu en un recurs.

Si finalment, s'han generat  
residus, assegurat que
aquests acaben al lloc
corresponent. 
Els envasos al groc i el
paper i cartó al blau. 

ECICLA

EBUTJA

dels envasos
La regla de les 4R

L'ordre és important:L'ordre és important:            Rebutja,Rebutja,                Redueix,Redueix,              Reutilitza,Reutilitza,                ReciclaRecicla
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APORTACIONSAPORTACIONS  
DEL VEÏNATDEL VEÏNAT

 

 

Agraïments:
 

E l  m i l l o r  r e g a l  p e r  a q u e s t  N a d a l  é s  l a
p a r t i c i p a c i ó  d e  t o t e s  i  t o t s .

 
M o l t í s s i m e s  g r à c i e s 1313



Laura Verdú
La Barraca d'Aigües

Vives
 

“També fem la compra de verdures i fruites al
productor directament. Per tant, estalviem en
despeses i a més, el producte ecològic arriba més
sostenible i sa a la nostra taula (dura molt més
temps al frigorífic).”

i el compostatge
Regals sostenibles

“Els regals que faig són
SOSTENIBLES: compre a una botiga
que ofereix roba, motxilles, bosses,
accessoris, tot fet a mà i amb
disseny impermeable i atemporal.

Es tracta d'una producció sense
residus, amb teixits recuperats i de
fabricació 100% local i de proximitat,
reduint el consum de recursos i
intentant esborrar la nostra
empremta ecològica.” 

“A més, a casa, al meu hort, transforme les restes
de menjar i poda en compostatge i les amague a la
terra al voltant de les plantes i hort!”

Laura ens ha deixat
bocabadades amb el seu jardí!
L'aliment ecològic i de
temporada és molt més
saborós.
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Mª Carmen,
La Barraca

 d'Aigues Vives

amb materials reciclats
Decoració nadalenca

“He agafat branques de pi
natural que estaven per a podar,
pinyes seques, les he pintat de
color or i he afegit també un
xicotet ninot de Nadal d'altres
anys i unes pinces de fusta”.

“He format una corona per a la
porta de casa, donant-li un poc
d'esperit nadalenc al carrer.”

Ens agrada molt la creació
de Mª Carmen! 

Amb restes naturals es
poden crear moltes coses.
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Mònica, de
Llombai

amb materials reciclats
Decoració nadalenca

“He fet decoració nadalenca.”

“Els hòmens estan fets amb llandes i
rotllos de cartó del paper de cuina i
d'estovalles. ”

“Els tambors amb llandes també.”

“A l'any que ve aquesta decoració
l'utilitzarà una altra persona.”

Quina meravellosa idea!
Amb residus tan comuns,
pots fer creacions tan
boniques com les de
Mònica.
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Associació d'ames
de casa 

 de Rafelguaraf

tècnica patchwork
Decoració nadalenca

“A l'associació d'ames de casa de
Rafelguaraf hem treballat la tècnica del
PATCHWORK reutilitzant retalls de
teles”.

“També hem aprofitat els potets de
vidre per a fer sucreres i REGALAR-LES!”

 Teresa Ortega - presidenta

Quin treball més bonic han
dut a terme a l'associació
d'ames de casa de
Rafelguaraf!
Enhorabona per aquestes
creacions.
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Aroa,

educadora ambiental

“Amb un arbre de Nadal que anaven
a rebutjar uns familiars, l'hem pintat
de blanc amb pintura que ens
sobrava d'altre treball manual i ara es
veu més modern.”

“Amb les sobres d'un camí de taula
vaig fer un gran llaç, les garlandes i a
més cobrir la zona de sota de l'arbre
perquè era molt lletja.”

“Amb ornaments antics vaig fer
decoracions per a penjar i amb pinces
xicotetes de fusta vaig tallar cartolina
negra i amb retolador blanc vam
escriure paraules relacionades amb
Nadal.”

“Utilitzant llana de la meua mare vaig
fer boles blanques, els cors són amb
tela que tenia per casa amb una mica
de cinta de ras blanc per penjar-ho i
botons d'una jaqueta que tenia
guardats a la caixa de botons.”

Decoració nadalenca
amb materials reciclats
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“Amb rotllos de paper del bany i pintura d'aquarel·la,
la meua filla ha fet aquests arbrets de Nadal. S'ho ha
passat en gran i han quedat molt bonics.”

“També ha pintat amb retolador de guix unes casetes de betlem que tenien
els seus avis i les ha distribuïdes per les finestres del menjador. Li agrada
molt la decoració.”

Decoració nadalenca

Per a tindre un arbre de
Nadal bonic, no és necessari
comprar cada any decoració
nova.
Un bon exemple de
reutilització, molt  bé Aroa!

amb materials reciclats

Aroa, 
educadora ambiental
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''A casa, ens agrada molt fer treballs manuals a les meues filles
Diana i Thalia i a mi. 
Però, quan venen aquestes dades encara ens fa més il·lusió el tema
nadalenc.''
 

Loli,Thalia i Diana,
d'Alfarb

        1 Llapis1 Llapis                                TisoresTisores
        1 Regle1 Regle                                Cola, cinta adhesiva o pistola de siliconaCola, cinta adhesiva o pistola de silicona

Tallem el cartó (o material queTallem el cartó (o material que
tinguem, un full, una cartolina…) femtinguem, un full, una cartolina…) fem
un quadrat de 10 cm. Necessitaremun quadrat de 10 cm. Necessitarem
uns 6 quadrats.uns 6 quadrats.

Dobleguem per la meitat, iDobleguem per la meitat, i
es queda un triangle.es queda un triangle.

Assenyalem cada centímetre per ferAssenyalem cada centímetre per fer
línies i poder tallar sense aplegar allínies i poder tallar sense aplegar al
final com ix a la foto. Es quedaràfinal com ix a la foto. Es quedarà
paregut a una fulla d'arbre.paregut a una fulla d'arbre.

Apeguem les puntes de cada tiretaApeguem les puntes de cada tireta
una si i una nouna si i una no, les que no hem, les que no hem
pegat les pegarem per la part depegat les pegarem per la part de
darrere.darrere.

Farem el mateix amb elsFarem el mateix amb els
6 quadrats.6 quadrats.

Finalment apeguem els 6.Finalment apeguem els 6.

Com fer la decoració?Com fer la decoració?

MATERIAL:MATERIAL:

PROCEDIMENT:PROCEDIMENT:

Decoració nadalenca
amb materials reciclats

Thalia, Diana i Loli són molt
creatives, ens agrada molt
tot el que heu creat. 
De segur que la vostra
casa estarà molt bonica!
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Apegar els adhesius al voltant delApegar els adhesius al voltant del
cd i després hem tallat el paper decd i després hem tallat el paper de
feltre per a fer un ninot de neu.feltre per a fer un ninot de neu.
Dos ulls negres, un nas taronja iDos ulls negres, un nas taronja i
un somriure.un somriure.
PPer poder colgar la decoració hemer poder colgar la decoració hem
retallatretallat    serpentina d'un trosserpentina d'un tros
perdut.perdut.

Decoració nadalenca

"Diana  ha creat  amb un CD decoració nadalenca. 
És tan fàcil com agafar-lo i decorar-lo com vulgues." 
  

        1 CD1 CD                            
        Material reutilitzatMaterial reutilitzat                          

Per casa teníem uns adhesiusPer casa teníem uns adhesius
brillants i trossos de feltre,brillants i trossos de feltre,
els utilitzem per fer una cara.els utilitzem per fer una cara.

Hem pegat una base colorHem pegat una base color
blanca (amb cartulina) amb lablanca (amb cartulina) amb la
forma del cd per la part queforma del cd per la part que
no brilla.no brilla.

Com fer la decoració?Com fer la decoració?
MATERIAL:MATERIAL:

PROCEDIMENT:PROCEDIMENT:

Loli,Thalia i Diana,
d'Alfarb

amb materials reciclats

Trencar paper de cuina oTrencar paper de cuina o
paper reutilitzat en trossospaper reutilitzat en trossos
i anar pegant amb uni anar pegant amb un
pinzell a la bufa.pinzell a la bufa.

Repetir unes 3 o 4 capes iRepetir unes 3 o 4 capes i
deixar assecar 24 hdeixar assecar 24 h
aproximadament.aproximadament.

Pintar la bola a gust.Pintar la bola a gust.
  O pegar-li cosetes.O pegar-li cosetes.  

Unflar un globus.Unflar un globus.

Mesclar aigua i colaMesclar aigua i cola
blanca a parts iguals.blanca a parts iguals.

PROCEDIMENT:PROCEDIMENT:

        Cola blancaCola blanca              PinzellsPinzells
        1 Bufa1 Bufa                                Material de decoracióMaterial de decoració

"Thalia, al col·legi havia de fer una bola per a penjar-la amb materials
reutilitzats de casa. Així que pensarem fer-la com havíem vist en art-
attack  (un programa de televisió alguna vegada)"
 

MATERIAL:MATERIAL:

Diana Thalia 2121



Decoració nadalenca

''Soc retolista de segona generació i hui en dia, el material que fem servir per als
rètols és el vinil, malgrat els residus que aquest material modern ens deixa. Per
aquest motiu férem en 2016 l'arbre dels tubs de les bobines que anaven al fem. 
El disseny i composició dels tubs és més complex del que pareix, i cada any fem
una decoració diferent que ha anat millorant en els anys.''
  

Boro i Elo, d'Alfarb

amb materials reciclats

2222

Ens agrada molt el vostre
arbre de Nadal, us ha
quedat espectacular!!
Un residu es pot convertir

en un tresor.



 i l'ecomòbil
L'ecoparc 

Quan acaba Nadal hi ha moltes coses que per diversos motius no podem
guardar, ni reutilitzar. No deguem tirar-les al contenidor així que haurem de
portar-les a l'ecoparc o l'ecomòbil.

 

Arbre de Nadal Piles Llums

Decoració Joguets Ninots gegants

Com puc generar ecopunts?:

Quan vages a l'ecoparc o l'ecomòbil, facilita el teu DNI i un e-mail al
tòtem interactiu o al personal per a crear el teu compte i poder
gestionar els teus punts des de la web del Consorci Ribera i Valldigna.
Ja pots acumular ecopunts!

S A B I E S  Q U E  . . .

Si fas un ús responsable de l'ecoparc o l 'ecomòbil, pots obtenir ecopunts .  Com més
ecopunts obtingues al teu compte, més opcions tindràs per a una bonificació econòmica
aplicada a la taxa de residus urbans.

2323Ací tens més informació



SostenibilitatSostenibilitat
 

 

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

recollida-residus@manra.orgrecollida-residus@manra.org

663 255 877663 255 877

Bon
Nadal!

Paper 100%
 reciclat


