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Actualitat

Es posa en marxa una campanya de sensibilització sobre l'ús
correcte dels contenidors de recollida selectiva

Dimecres 21 de gener de 2004
La Regidoria de Medi Ambient va impulsar a mitjan de desembre una campanya de
promoció de la recollida selectiva i de sensibilització envers el bon ús dels
contenidors que hi ha instal·lats en diversos punts del municipi. Alhora, es vol
recordar als usuaris de l'existència d'un servei de recollida domiciliària de mobles i
voluminosos, i d'una instal·lació de recollida selectiva, la Deixalleria Municipal,
ubicada al Pla de la Bruguera. La campanya s'ha presentat en forma d'adhesius de
color vermell. S'han editat 500 adhesius i de moment, se n'han col·locat uns 270:
uns 170 en contenidors de deixalles i un centenar en contenidors de paper, vidre,
envasos lleugers i poda. En els propers dies, i en una segona fase de la campanya,
s'han de col·locar adhesius als contenidors de les urbanitzacions. Els adhesius
representen una fletxa i contenen l'eslògan “Aquí només rebuig, vidre o paper...”. A
més, també recorda els diferents tipus de material que es poden dipositar en els
contenidors de recollida selectiva i els que no. D'aquesta manera, es pretén informar
als usuaris que cal fer un ús adient dels contenidors i de la disposició i segregació
correcte dels residus. La campanya s'adreça a tota la població en general, i pretén
ser permanent. Els interessats en la recollida domiciliària de mobles poden trucar al
telèfon d'atenció de l'empresa concessionària del servei de recollida de residus
municipals, el 901 12 02 14, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h. L'empresa
recollirà l'avís i efectuarà la recollida els dissabtes. Els usuaris han de deixar els
mobles a la vorera de casa.
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