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Efemèrides ambientals 

• 5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient 

• 8 de juny: Dia Mundial dels Oceans 

• 17 de juny: Dia Mundial contra la Desertificació i la 

Sequera 

• 21 de juny: Dia del Sol 

• 3 de juliol: Dia Internacional Lliure de Bosses de 

Plàstic 

• 29 d'agost: Dia Internacional contra Assajos 

Nuclears 

 

Sabies que.... 

El mineral que s’utilitza per a la 

fabricació dels telèfons mòbils 

és el COLTAN (columbita-

tantalita). Saps d’on prové? Idò 

de les muntanyes del Congo, principalment. La demanda 

d’aquest mineral no sols implica un augment de preu al 

mercat, sinó que ha generat un fort conflicte social i 

ambiental al lloc d’extracció. S’estima una mitjana de 3,7 

mòbils per persona. És necessari canviar el dispositiu 

mòbil cada any?  

 

El Dia de la Terra 

El 22 d’abril se celebra el Dia 

de la Terra per fomentar una 

consciència comuna per a la 

protecció del planeta enfront 

de la superpoblació, 

contaminació, biodiversitat i 

altres problemàtiques 

ambientals. 

Amb motiu d’aquesta data 

assenyalada, l’Ajuntament 

d’Inca cada any convida les famílies amb un infant nascut 

dins l’any anterior a sembrar un arbre al Parc des Serral. 

Enguany hem sembrat... FLEIXOS!  

 

Els ous i la seva codificació 

T’has fixat mai que els ous duen un codi a la closca, a més 

de la data de caducitat? Saps el que significa? Està compost 

d’11 dígits, que intercala lletres i números. 

• Primer dígit: codi de forma de cria. 

o 3: en gàbies. 

o 2: dins naus, però sense gàbies, al terra. 

o 1: en corrals a l’aire lliure. 

o 0: ecològica. Es diferencien de les anteriors amb el 

pinso que mengen (ecològic). 

• Dues lletres següents: codi de l’estat membre (ES: 

Espanya). 

• Resta de dígits: identificació de la granja de cria. 

o Dos primers dígits: codi de la província. 

o Tres següents: codi del municipi. 

o Següents: identificació de l’establiment. 

En cas que aparegui una lletra al final d’aquesta 

codificació, pertany al grup de gallines dins la pròpia 

granja. 

 
 

Recollida de voluminosos 

Què són els voluminosos? Matalassos, somiers, ferralla, 

mobles i trastos vells. 

Què podem fer amb ells?  

• SI es poden REUTILITZAR: duis-los a la Fundació 

Deixalles d’Inca (c/ dels Menestrals, local 5. Tel.: 971 

500 877). 

• En cas de NO SERVIR: avisau el servei de recollida 

de l’Ajuntament (902 154 056). S’ha de cridar 

perquè us anotin, us indicaran el DIA QUE ELS 

RECOLLIRAN! També podeu portar-los a la 

deixalleria: 

C/ dels Teulers 

Horari: de dilluns a diumenge  

de 9 a 21 hores 

Per favor, NO ELS ABANDONEU DEVORA DELS 

CONTENIDORS! 

 
El reciclatge de la matèria orgànica 

Què podem tirar als contenidors de matèria orgànica? 

• Restes domèstiques de carn, peix i embotit. 

• Restes de menjar cuinat SENSE BROU. 

• Restes de pastisseria i dolços. 

• Restes de fruites i verdures, i les peladures. 

• Marro del cafè i les bossetes d’infusió. 

• Pa sec, arròs i pasta. 

• Torcaboques i paper de cuina (net o brut). 
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• Closques d’ou, de mariscs, de mol·luscs i fruits secs. 

• Restes petites de jardineria 

Què NO s’hi ha de tirar? 

• Restes de palmera. 

• Cendres, serradís i pols d'agranar. 

• Restes de carn i peix en grans quantitats (comerços). 

• Rebuig. 

• Tot allò que pertany a altres fraccions reciclables. 

On ho tiram? 

Als contenidors de color marró, de 240 litres, que hi ha a les 

àrees d’aportació. Ho duen indicat! 

Què se’n fa? 

COMPOST: són les restes de matèria orgànica 

descompostes i que ens serveixen com a adob per a les 

plantes. 

 

Ara va de símbols. Els coneixes?  

• Punt verd: indica que el fabricant d’aquell envàs està 

complint amb la normativa vigent. 

El seu reciclatge ja està pagat. 

És la nostra obligació tirar-ho al 

contenidor corresponent. 

• Producte respectuós amb la capa d’ozó: aquest 

símbol el trobam en esprais i 

aerosols, principalment. Indica 

que no conté gasos perjudicials 

per a l’atmosfera, concretament 

per a la capa d’ozó. 

• Amic dels dofins: indica que el 

producte que compram utilitza 

sistemes de pesca en els quals 

no es veuen afectats els dofins.  

• Certificació forestal: el trobam en productes que 

vénen envasats en fusta o cartró. És símbol que els 

arbres utilitzats per a la 

seva fabricació no 

provenen de tales il·legals, 

sinó d'espais que 

compleixen amb requisits 

ambientals, socials i 

econòmics. 

 

El Parc des Serral. Taller d’herbes 

El passat 7 de maig, amb motiu del Dijous Gros, es va 

organitzar un taller 

al mig de plaça. Es 

feren HERBES 

DOLCES I 

MIXTES des 

Serral! 

Les herbes que 

s’utilitzaren per 

poder fer aquesta beguda alcohòlica, tan típica de la nostra 

terra, es dugueren del Parc des Serral. Més d’una vintena de 

persones pogueren elaborar-ne i endur-se’n el record a casa. 

Si en voleu la recepta, la trobareu a la pàgina web de 

l’Ajuntament, dins l’Àrea de Medi Ambient i Agricultura! 

 

El racó de l’escola 

Al Col·legi Beat Ramon Llull de la nostra ciutat, els alumnes 

de 3r d’ESO, dins l’àrea de Ciències Naturals, fan un treball 

individual per prendre consciència de la manera amb la 

qual col·laboram o no en la conservació de la natura. 

Es tracta de saber quina quantitat de CO2 “aportam” a 

l’atmosfera a través dels consums elèctrics, de butà o gas 

natural, de benzina, de l’ús dels transports col·lectius, dels 

residus domèstics i dels seus tractaments. 

Aquí en teniu una mostra amb un exemple real, al qual s’han 

recollit dades des d’octubre fins a abril. 

Concepte Consum 
elèctric 

Consum 
tèrmic 
(butà) 

Desplaça-
ment 
(cotxe) 

Desplaça-
ment 
(tren) 

Residus 
domèstic
s 

Unitat de  
mesura 

kW h kg L km kg 

 Octubre 217,30 3,40 42,00 42,00 64,00 

Novembre 226,80 3,52 39,60 100,00 61,00 

Desembre 235,00 4,16 40,00 0,00 68,00 

Gener 239,87 4,40 37,00 108,00 65,00 

Febrer 236,20 4,20 40,00 102,00 61,00 

Març 228,90 3,90 42,00 42,00 59,00 

Abril 225,40 3,83 42,00 108,00 62,00 

Total per 
concepte 

1609,47 27,41 282,60 502,00 440,00 

Factor de 
conversió 0,50 2,70 2,60 0,03 3,00 

Emissió (kg 
CO2) 

804,735 74,007 734,760 15,060 1320,00
0 

Percentat- 
ges sobre 
emissions 

27,292 2,510 24,919 0,511 44,768 

Emissió T. 
(kg CO2) 

2948,562 


