C O M F U N C I O N A R À E L P O R TA A P O R TA ?

A VERGES
APOSTEM
PEL FUTUR

A partir del dia 8 d’octubre es retiraran tots els contenidors
del carrer i començarà el servei de Porta a Porta.

L’ Ajuntament subministrarà uns cubells que s’hauran de deixar
davant de casa, en el lloc consensuat prèviament.
Cada titular del rebut d’escombraries tindrà uns cubells propis
que cada dia haurà de treure de 8 a 10 h del vespre. El camió
passarà a recollir-los a partir de les 10 h de la nit. Tots els cubells
porten un xip identificatiu per saber de quin habitatge són i
conèixer si recicla correctament. Si hi ha incidències es
contactarà amb el titular del cubell per a resoldre-les.

Benvolguts veïns,

Cada nit, excepte la de dissabte, hi haurà recollida.

Com ja fa temps que anem informant, el proper dilluns 8 d’octubre
canviarem el servei de recollida d’escombraries actual pel sistema
de recollida Porta a Porta.
Paral·lelament,

el

mateix

dilluns

8

d’octubre

entrarà

en

funcionament la mini deixalleria, que està situada al camí de can
Joanmiquel al costat del camp de futbol.
Així doncs, a partir d’ara per llençar les escombraries caldrà
deixar-les a la porta de casa o portar-les a la deixalleria.

S’ha establert un calendari de recollida setmanal que indica
quina fracció dels residus hem de treure cada dia. Per exemple,
els dilluns es recolliran els envasos.
Si algun dia ens equivoquem de fracció (per exemple, tocava
treure envasos i s’ha tret orgànica) no ens la recolliran i trobarem
una etiqueta enganxada a la bossa per indicar-ho.
Si ho necessitem, cada dia es podrà treure la bossa vermella per
llençar el tèxtil sanitari (bolquers i compreses). Es posarà dins del
cubell i a sobre de tot.

RECOLLIDA DE CUBELLS,
TARGETA DE LA DEIXALLERIA
I INSTRUCCIONS
La setmana vinent es repartiran les
targetes per entrar a la deixalleria i els
cubells per al Porta a Porta, juntament
amb les bosses compostables per la
separació de la fracció orgànica a casa i
altre material informatiu. Per qui ho
necessiti, també es donaran les bosses
vermelles pels bolquers i compreses, i
el sac per separar les restes vegetals
(fullaraca, gespa i pinassa).
Podeu venir a buscar el vostre material
al pavelló Pepi Palomeras els dies
següents:
- dimarts 2 d’octubre, de les 8 del
matí a les 8 de la tarda.
- dijous 4 d’octubre, de les 8 del
matí a les 8 de la tarda.
- dissabte 6 d’octubre, de les 10 del
matí a les 2 del migdia.

Ajuntament de Verges

FUNCIONAMENT
DE LA DEIXALLERIA
Cada titular de rebut d’escombraries tindrà un
targeta per poder accedir a la deixalleria.
A la deixalleria hi haurà els contenidors d’ús
col·lectiu (envasos, paper-cartró, vidre, orgànica i
rebuig) per aquells veïns que excepcionalment o de
manera justificada no puguin adaptar-se al calendari
de recollida del porta a porta.
També hi haurà els contenidors de fusta, vidre pla,
ferralla, runa... I al costat de la caseta s’hi deixaran,
ben classificats, els residus especials: oli, piles,
bombetes, esprais i pots de pintures, dissolvents i
altres...
Els matalassos, sofàs i pneumàtics es deixaran al lloc
degudament indicat.
L’horari d’obertura de la deixalleria serà de 6 del
matí a 11h de la nit.
El dissabte dia 6 d’octubre de 2018 hi haurà
Jornada de portes obertes a la deixalleria, de 10
del matí ﬁns a les 2 del migdia.
Un servei de vídeo vigilància ajudarà a detectar les
persones que no en facin un bon ús de
l’equipament, aplicant-se les sancions que preveu
l’ordenança municipal.

IMPORTÀNCIA DE
RECICLAR BÉ
Un dels objectius del Porta a Porta
és treure el màxim rendiment de
cada una de les fraccions que
separem; com més neta sigui la
fracció, més diners ens donen per
reciclar-la i, a la vegada, reciclant
correctament evitem augmentar les
tones de rebuig que van a
l’abocador, que cada vegada costa
més i més diners. Quan parlem que
la fracció sigui neta vol dir, per
exemple, que no barregem la
matèria orgànica amb els envasos.
És per aquest motiu que farem una
altra xerrada per resoldre alguns
dels dubtes que encara es puguin
tenir. La trobada la farem el dijous 4
d’octubre a les 8 del vespre al
menjador de l’escola.

