CAN SOLÀ GROS
i fa COMPOST
Benvolguts i benvolgudes,
Des de l’Ajuntament ens plau anunciar-vos la posada en funcionament d’un nou servei de recollida
de residus a la urbanització Can Solà Gros, el primer que s’instaura al municipi de Caldes, pensat
per recollir i tractar convenientment tots els residus compostables i facilitar la participació en el
reciclatge. Amb aquest servei també es preveu erradicar la problemàtica originada als actuals
punts de recollida d’esporga, afectats per freqüents abandonaments de residus diferents al residu
verd.
El cost de tractament d’aquests residus vegetals és molt elevat, ja que no es poden portar a la
planta de compostatge i s’han de dur a l’abocador, gravat amb taxes molt més elevades: el preu
per tona a planta és d’uns 46 €, mentre que a l’abocador aquesta taxa és de 91 €, pràcticament
el doble.
Per assolir aquests propòsits, a partir de l’1 de març s’apliquen les millores següents:
• Servei de recollida a domicili tres cops per setmana de les restes vegetals de mida petita
(gespa, fulles, plantes i petites restes de poda), amb contenidors sense cost. Es tracta d’una
prova pilot que si prospera s’estendrà a altres urbanitzacions.
• Foment del compostatge casolà amb facilitació de compostadors a totes les llars interessades,
que, a més, podran gaudir d’un descompte sobre la taxa d’escombraries municipal.
• I trasllat de les branques gruixudes, o que no càpiguen al contenidor, cap a la deixalleria amb
mitjans propis, ja que es retiren els punts de recollida d’esporga de la urbanització.
Per donar-vos a conèixer més i millor aquests serveis i lliurar-vos els contenidors i compostadors,
es posa a disposició de tots els veïns interessats diferents punts informatius, com s’indica a la part
de darrere d’aquest escrit.
Amb aquests preparatius, el dijous 1 de març s’enceta el primer servei de recollida de fracció
vegetal porta a porta i es retira el contenidor d’esporga que hi ha a la urbanització (prop del pont
de la via).
Amb el convenciment que aquest nou servei més proper us complaurà i permetrà recollir millor
i en major quantitat les restes vegetals, així com reduir les incidències degudes a l’incivisme, us
encoratgem a participar-hi.
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Campanya per al repartiment
de contenidors de fracció vegetal
i compostadors
PUNTS INFORMATIUS
Al Local Social de Can Solà de 10 a 13 h els dissabtes següents:
17 i 24 de febrer i 3 i 10 de març – Punt informatiu, entrega de contenidors de fracció vegetal i
sol·licitud de compostadors

TALLER DE COMPOSTATGE
10 de març – Taller de compostatge per aprofundir en l’ús del compostador, entrega de
compostadors a les llars que hagin formalitzat la sol·licitud i finalització de l’entrega de
contenidors de fracció vegetal.

SOL·LICITUD DE CONTENIDORS I COMPOSTADORS
Per al lliurament dels contenidors i compostadors cal presentar qualsevol document
oficial o factura que acrediti l’adreça de la finca.
Els contenidors de fracció vegetal es lliuren de forma gratuïta i els compostadors estan
sotmesos al pagament d’una fiança retornable al cap de dos anys, de 20 a 40 € en funció
de la capacitat del compostador, que s’ha de fer efectiu al compte bancari indicat per
l'ajuntament.

