Caldes

l’orgànica
millorem l’ús del contenidor marró

Aquí us expliquem tot allò que hem de saber per aconseguir-ho:
A Caldes de Malavella, encetem una intensa campanya informativa sobre la necessitat imperiosa
d’incrementar la recollida de la fracció orgànica i poder complir els objectius de reciclatge imposats per
Catalunya i Europa per a l’any 2020.
Tenim força feina a fer, i per això demanem la col·laboració de tots i de totes: Hem de passar del 30% de
reciclatge actual al 60% que se’ns demana a tots els municipis catalans.

ӧӧ Tenim un contenidor marró al carrer (des de ӧӧ Tots els residus que arriben sense separar a
l’any 2009!) destinat a la fracció orgànica.

ӧӧ Només hi hem de tirar les restes de menjar i

petites restes de l’hort i el jardí que hi càpiguen
(ja que les restes grans van a la deixalleria o
als punts de recollida d’esporga destinats a
algunes urbanitzacions)
ӧӧ Tot allò que hi fiquem es porta a la planta de
compostatge comarcal, a Santa Coloma de
Farners, on es transforma en compost; que és
terra bona per a l’hort i el jardí, de gran qualitat
si ningú no hi fica deixalles que no toquen.
(Heu de saber que cada dimecres al matí la planta
de compostatge obsequia amb compost les llars
i petits hortolans de la comarca, fins l’any 2020.
Només cal que cadascú s’ompli el sac o el remolc.
Per a més informació podeu trucar al 872 012 018)

l’abocador estan penalitzats amb un sobrecost
cada cop més elevat, que cal cobrir cada any
amb les taxes d’escombraries municipals, que
paguem entre tots.
ӧӧ I, per últim, les llars que teniu hort o jardí, penseu
en la bona opció de fer-vos el vostre compost
a casa i gaudir dels beneficis extra d’aquesta
campanya: obtenir un compostador gratuït,
sotmès només a una fiança retornable, i
descompte permanent sobre la taxa
d’escombraries.

Per recordar-nos aquests motius clau del reciclatge
de l’orgànica i resoldre qualsevol dubte, durant les
properes setmanes, desenvoluparem diverses
activitats que trobareu detallades al revers
d’aquest full.

atenció ciutadana sobre els residus:
872 01 20 18 · laselvarecicla@noraselva.cat
www. laselvarecicla.cat

Participa a l’enquesta del
reciclatge i guanya un àpat
per a dues persones en un
restaurant de la Selva

Enquesta del reciclatge amb
premi

Fins al 14 de novembre
Responeu l’enquesta de sota i lliureula als punts informatius, a la bústia de
suggeriments que hi ha fora l’ajuntament
o a la deixalleria, per optar al sorteig.

Gimcana de les RRR al
mercat

Dimarts 30 d’octubre al matí
Amb els alumnes de l’Escola Sant Esteve
que ens ensenyaran les males jugades
que li fa al planeta el “dau de la mandra”.

Punt informatiu al mercat del
dimarts
30 d’octubre de 10 a 13 h
On podreu lliurar les butlletes de
l’enquesta pel sorteig, recollir cubells i
bosses compostables per a la separació
de l’orgànica a casa i saber com podeu
aconseguir un compostador gratuït per
fer-vos el vostre propi compost a casa.

Gimcana de les RRR al
mercat

Dimarts 6 de novembre al matí
Amb els alumnes de l’Escola La Benaula
que, entre altres trucs, ens ensenyaran
què caram és un envàs que va al
contenidor groc.

Punt informatiu al mercat del
dimarts
6 de novembre de 10 a 13 h
Continuarem informant, lliurant cubells
i bosses compostables i recollint
enquestes.

Punt informatiu al mercat del
diumenge
11 de novembre de 10 a 14 h
Continuarem informant, lliurant cubells
i bosses compostables i recollint
enquestes

Xerrada parlem de residus

Dijous 15 de novembre - Sala de Plens
(Cal Ferrer de la Plaça), a les 19:30 h
A càrrec de tècnics del Consell Comarcal
de la Selva i NORA SA.
Per conèixer els reptes catalans i
europeus en matèria de residus i les
estratègies que es van escampant arreu
per aplicar el criteri indiscutible de “qui
contamina paga”
Al final de la xerrada... sorteig de
l’enquesta del reciclatge

Substitució dels contenidors
de fracció orgànica
I durant aquests dies
També veurem com se substitueixen els
contenidors de la fracció orgànica del
carrer per nous models que disposen
d’una tapa més petita, suficient per
llençar-hi únicament la bossa de les
restes de menjar.

1.

Al contenidor marró s’hi poden posar deixalles de tota mena

Cert

Fals

2.

Les restes de menjar són el residu que menys reciclem a Caldes (menys que els
envasos, paper i vidre)

Cert

Fals

3.

A Caldes reciclem la fracció orgànica des de 2009 (això ho diu la carta), i els
contenidors de vidre, paper i envasos van venir després.

Cert

Fals

4. Des de l’octubre de 2018, les xeringues també poden anar a la deixalleria (si no ho
saps, pregunta-ho a la teva farmàcia!)

Cert

Fals

5.

Al contenidor groc només s’hi poden posar ampolles de plàstic i llaunes

Cert

Fals

6.

Algunes famílies només llencen una o dues bosses petites al mes al contenidor gris de
la resta que no es recicla

Cert

Fals

Nom i cognoms

Telèfons

