HORARI DEL PORTA A PORTA

A LLORET

VOLEM
RECICLAR BÉ!
UTILITZACIÓ DEL PARC VERD
El parc verd es troba davant del cementiri, al camí de Son Baulo i a partir de febrer té nou

horari d’accés! Per poder utilitzar-lo heu d’anar a cercar la vostra targeta a l’Ajuntament
I és molt important dur els fems ben separats!
Horari:
Dilluns: de 9 a 13h i de 16 a 19h
Dimarts: de 13 a 15h
Dimecres: de 9 a 13h i de 15 a 19h
Dijous: de 9 a 13h i de 15 a 19h
Divendres: de 16 a 19h
Dissabte: de 9 a 13h i de 16 a 19h
Diumenge: de 9 a 13h i de 16 a 19h
Pots consultar el nou reglament d’ús del parc verd a la web de l’Ajuntament:

www.ajlloretdevistalegre.net

Percentatge de reciclatge Lloret
Si separam correctament totes les fraccions, segons la composició teòrica
d’una bossa de fems, el rebuig hauria de ser el 9%.
Si ho aconseguissim l’estalvi podria ser de més de 35.000 euros

anuals!

ENVASOS
PAPER

Revistes, diaris, cartrons nets, fulls de
paper, paper d’embalar, capses de
sabates, cereals, galetes o de productes
congelats

VIDRE

L’any 2015 Lloret de Vistalegre ha generat 297,58 tones de rebuig i per la
seva eliminació ha hagut de pagar 43.044,92 €!

Brics, botelles i pots de plàs?c, taps i xapes metàl·liques,
palanganes de suro blanc, llaunes i pots de conserves
metàl·lics, paper d’alumini, cossiols de
plàs?c, aerosols (productes de neteja,
desodorants,...)

Botelles de vidre
Pots de vidre

ORGÀNICA

Sabies que el rebuig és la única fracció de fems que s’incinera i
que s’ha de pagar pel seu tractament?

QUÈ VA A CADA FRACCIÓ ?

Restes de menjar (carn, peix, embo?ts, fruita, verdures, pasta, restes
de pa) , paper de cuina i tovallons de paper, closques d’ou, fruita seca,
marisc i mol·luscs, marro de cafè, bosses d’infusions, pe?tes restes de
jardineria

REBUIG

QUÈ RECICLA LLORET ?

Cendra i llosques de cigarretes, pols d’agranar, tassons i plats de vidre
romputs, bosses d’aspiradora, excrements d’animals domès?cs, restes
de ceràmica, roba en mal estat, fulles d’afaitar, paper brut d’oli, i tots
els residus no reciclables.

Com més rebuig generam més costós és el tractament dels
nostres fems. Ajuda’ns a fer baixar el rebuig.

Recicla tot allò que puguis, utilitzant el porta a
porta o el parc verd.

