
Reduïm les bosses incorrectes al carrer

Amb l’ampliació del “Porta a Porta” i la implantació de la recollida selectiva 
de la brossa orgànica a tot el poble, l’any passat vam millorar força 

la quantitat de residus que enviem a reciclar.
Però encara tenim molt camí per recórrer.

Tot i que la majoria de nosaltres fem servir correctament el servei, 
encara hi ha qui deixa les bosses abandonades sense seleccionar al carrer. Això:

• Embruta els nostres carrers i places •
• Dóna una mala imatge del nostre poble •

• Costa temps i diners al servei de neteja viària i recollida selectiva •

La recollida de bosses incorrectes al carrer costa 
més de 5.500 € a l’any.

No trobes que aquests diners es poden
invertir en altres coses millors?



Si fem la recollida selectiva dels residus 
correctament, aconseguim:

Si ho fem malament
A partir de l’octubre es començarà a fer un mostreig periòdic de les bosses incorrectes trobades 
a la via pública i s’aplicarà la nova ordenança de residus, que preveu sancions d’un mínim de 

120 € i un màxim de 30.000 €. Paral·lelament, deixarem de recollir les bosses abandonades. 

Deixar bosses abandonades al carrer... té un cost! 
(per al medi ambient i per a les nostres butxaques)

Fem pujar la recollida selectiva

Recuperar més i millors materials.
Reduir l’impacte ambiental derivat dels residus.
Tenir un poble més net i endreçat.
Millorar el balanç econòmic de la gestió dels residus. 
Tots hi sortim guanyant!

el nostre repte és arribar al 60% l’any 2020!
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COMPRESES I BOLQUERS:  
Es poden treure cada dia en una bossa a part  

EL VIDRE:
Al contenidor verd


