
Com utilitzar el bidonetEnquesta per aconseguir
el bidonet

Senyala amb una o vàries  x  les respostes 
correctes

1 Llençant un litre d’oli usat contamines...

 10.000 litres d’aigua
 100 litres d’aigua
 10 litres d’aigua

2 Llençant l’oli de la cuina usat a l’aigüera 
 provoques...

 Problemes a les bombes i filtres de les  
 depuradores
 Taps i embossament a les canonades
 Aparició de ratolins

3 Amb l’oli que tu recicles es pot fer...
 
 Bosses de plàstic
 Biodièsel
 Sabó

4 Com has de portar l’oli reciclat al lloc de  
 recollida?

 En un envàs de plàstic
 En el bidonet
 En una garrafa
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Com funciona? 

Quan estigui ple, porta’l 
a la màquina de recollida d’oli. 
La màquina es quedarà el pot ple 
i te’n dispensarà un de buit i net. 
Es tracta d’un pràctic sistema sense 
abocament, còmode i net.

Màquines de recollida d’oli

• Punt Verd del Centre
• Punt Verd de Can Calopa
• Punt Verd Mòbil
• Mercat Pere San 
• Mercat Torre Blanca 
• EMD de Valldoreix 
• Casal de Mira-sol 
• Centre Social i Sanitari de la Floresta 
• Centre Cívic de les Planes 
• Can Mates (av. La Clota / Benet Cortada, 
 costat plaça de la Vinya) 
• Volpelleres (pl. Mercat) 

Què pots posar 
al bidonet?

Oli que hagis de llençar: 
el de fregir, el de les 
conserves, el que s’hagi 
fet ranci...(no cal colar-ho)

“A Sant Cugat es calcula 
que es produeixen cada dia 
3.082 litres d’oli usat ”

Beneficis de recollir 
l’oli usat 

Un litre d’oli abocat pot contaminar 10.000 litres   
d’aigua. En canvi, si es recull adequadament es   
pot convertir en un litre de biodièsel.
• La seva utilització redueix en un 80% les emissions  
 d’anhídrid carbònic.
• Disminueixen les emanacions de CO2 i altres   
 partícules nocives a l’atmosfera.

Perjudicis de llençar 
l’oli per l’aigüera

• Provoca taps i embussaments a les canonades  
 que s’han de reparar amb un elevat cost.
• Causa greus problemes a les bombes i filtres de  
 les plantes depuradores, dificultant i encarint el  
 procés de depuració.
• Si arriba als rius, s’estén en una capa superficial   
 impermeable impedint que l’oxigen penetri dins  
 l’aigua i tots els microorganismes que la depuren  
 de manera natural no poden sobreviure. 


