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ALUMINIALUMINI
Ja ca shëmbuj ripërpunimi:
me 800 kanoçe prodhohet një bicikletë
me 37 kanoçe prodhohet një makinë kafeje
me 70 kanoçe prodhohet një tigan

LETRALETRA
Për të prodhuar një ton letër, përdorim 15 pemë si lëndë të parë, 440.000 litra ujë dhe 7.600kë/h energji elektrike. 
Duke përdorur letrën që ju hidhni në konteinerat e posaçëm kemi përdorim 0 të pemëve, 1.800 litra ujë dhe 2.700 kë/h 
energji elektrike.

PLASTIKAPLASTIKA
Plastika e ricikluar mund të përdoret në tekstile( me 20 shishe PET prodhohet një mbulesë pile dhe me 67 shishe 
mbushja me pupla e një kuverte dopjo), në ndërtim(PVC i ricikluar përdoret për të prodhuar tuba, dhe shkarkues për 
ujrat e shiut...), për paketim(nga PE i ricikluar prodhohen  bidona për ilaçe pastruese, tapa, pra materiale ambalazhi).

TË NJOMATË NJOMA
Në mbeturinat e njoma çlirojnë lëngje dhe gaz ndotës, ndërsa n.q.se i ndani nga plehrat e tjera trasformohen në pleh 
organik per florikulturën dhe bujqësinë,  gjithashtu ndihmon në prodhimin e gazit metan.

XHAMIXHAMI
Duke ricikluar xhamin ulen konsumet e lendëve të para. Faktikisht nga 100 kg mbetje xhami, nxjerrim 100 kg prodhim 
të ri. Ndërsa për të bërë 100 kg  prodhim të ri do na duheshin 120 kg lëndë të parë të virgjër.

KU DUHET TI HEDH PLEHRAT?KU DUHET TI HEDH PLEHRAT?
KONTEINËR TË NJOMAKONTEINËR TË NJOMA
Mbetjet ushqimore, kartpeceta të njoma, filtra çaji ose mbetje kafeje

KONTEINËR MATERIALE TË NDRYSHMEKONTEINËR MATERIALE TË NDRYSHME
Xham, kanoçe, shishe plastike ose buk peshku(polistirol)

KONTEINËR LETRAKONTEINËR LETRA
Letër, karton, kuti të qumshtit e të lëngjeve tetrapak

KONTEINËR TË THATAKONTEINËR TË THATA
Plehra që nuk riciclohen si plastika e cilësisë së ulët, arka frutash, enët dhe gotat plastike

NË RICICLERINË RICICLERI
Vaj i përdorur për të skuqur, mobilje, kompiuter, radio, llampa me konsum të ulët(permbajnë plumb)

Traduzione in albanese a cura di: Dott.ssa Adela Karapici
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AcegasAps è la principale azienda multiutility del Nord Est.
Nata dalla fusione tra Acegas e Aps, il 19 dicembre 2003, la società si è data come missione 
l’erogazione di servizi essenziali per la qualità della vita, attraverso la continua ricerca di efficienza e 
affidabilità, l’attenzione al territorio e all’ambiente, la remunerazione del capitale investito e la 
valorizzazione degli oltre 1.600 collaboratori che ne garantiscono ogni giorno lo sviluppo. Il Gruppo 
AcegasAps è strutturato in cinque settori di attività: Ciclo Idrico Integrato, Energia, Gas, Ambiente, 
Servizi.
A Padova la raccolta dei rifiuti è effettuata nel capoluogo e in alcuni comuni dell’hinterland: Abano 
Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Saonara, Vigonza, dove vengono serviti circa 300 mila 
abitanti con una percentuale media della raccolta differenziata del 45 per cento.
Oltre alla raccolta, sono smaltiti i rifiuti dei venti comuni del Bacino Padova Due, dove risiedono circa 
400 mila persone.

Questo pieghevole è stampato su carta riciclata.

Në vendet e pasuara dhe të industrializuara jeton me pak se 20% e popullsisë botërore dhe m.gj.atë
konsumon 60% të energjisë së prodhuar; Recidivat e ambientit më katastrofike të këtij çekuilibri ndjehen në 
vëndet më të varfra në Jug të botës.

Ndërlidhja e ngushtë ndërmjet ndryshimeve të klimës dhe nënzhvillimit është e dukshme po të mendojmë 
se popujt më të prekur janë ato të cilët e bazojnë jetesën mbi blektorinë dhe bujqësinë, dhe që ndjejnë 
efektet ekonomike, sociale, shëndetsore të ardhuara nga shterpizimi, prerja e pemëve dhe si pasojë shum-
fishimi i ngjarjeve negative ekstreme të motit.

Në vitet e ardhshme rreth 135 milion persona rrezikojnë të kthehen në refugjatë dhe të pastrehë për çeshtje 
të ambientit si: mungesa e ujit, rritja e sëmundjeve, rritja e livelit të detit, prerja e pemëve.
Llogaritet që numri i ekorefugjatve aktualisht kap shumën prej 19,2 milion dhe sipas një studimi të Kryqit të 
Kuq numri i personave që lëvizin është më i madh për dëmet e shkaktuara nga ambjenti sesa nga lufta. 
Edhe për këtë arsye është e rëndësishme të riciklojmë plehrat: çdonjëri nga ju mund të japi ndihmesën e tij 
për të mbrojtur ambientin dhe për të ekonomizuar burimet dhe për të mos shfrytëzuar lëndët e virgjera. Në 
këtë mënyrë do të ketë më shumë burime për vëndet e varfra duke i lejuar dhe këtyre shteteve  një zhvillim 
ekonomik të shpejtë.

Sono aperte le iscrizioni per il 2009.
Non è mai troppo presto per far bene all’ambiente e iscriversi a Legambiente è un buon modo per farlo! 
Trenta euro in un anno non sono certo molti per sostenere un’associazione che in tutta Italia e anche a Padova si 
impegna quotidianamente nella difesa dell’ambiente e nella promozione di stili di vita eco-compatibili. Diventa socio 
Legambiente per il 2009, perché le foreste non si fanno senza gli alberi, perché se non siamo tanti non contiamo.
 
Tipologia di tessere
SOCIO JUNIOR - fino a 14 anni - riceve “Jey” - € 10
SOCIO GIOVANE - da 15 a 25 anni - riceve “La Nuova Ecologia” - € 15
SOCIO ORDINARIO - riceve “La Nuova Ecologia” - € 30
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - riceve “La Nuova Ecologia” e “Formazione Ambiente” - € 35
TESSERA COLLETTIVA* - riceve “La Nuova Ecologia” e il  volume “Ambiente Italia” - € 50
* I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da quella collettiva; in caso contrario la quota andrà come 
donazione. 
SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - € 80

Come iscriversi
Presso la sede di Legambiente Padova - potete venire nella nostra sede in Via Monte Sabotino 28 (prima laterale 
a sinistra di via Palestro venendo dal Centro) in orario d’ufficio (sabato e domenica chiuso).
Tramite Conto Corrente Postale - potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: 
iscrizione 2009 a Legambiente e tipologia socio;
Tramite Bonifico Bancario - potete effettuare un versamento sul c/c bancario n.100125 intestato a Legambiente 
Volontariato Padova, presso Banca Etica  ABI 05018 - CAB 12101 - CIN Z.
Tramite Carta di Credito - potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet 
all’indirizzo www.legambientepadova.it


