
R E S I D U S

CANVI D'HORARI DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

Els dies 24 i 31 de desembre la recollida de la fracció paper i cartró

s'avançarà a les 15.00 h. 

Caldrà deixar els residus davant la porta entre les 13:00 i les 15:00 h.

A R B R E S  D E  N A D A L

El punt de recollida d'arbres de Nadal s'establirà a la plaça Era d'en

Guineu, i estarà en funcionament de l'1 al 31 de gener.

DEIXALLERIA I DEIXALLERIA MÒBIL

H O R A R I  D U R A N T  L E S  F E S T E S  D E  N A D A L

La deixalleria i la deixalleria mòbil romandran tancades els dies 25, 26

de desembre, 1 i 6 de gener. També estaran fora de servei les tardes

del 24 i 31 de desembre. PER UN NADAL
+SOSTENIBLE

CONSELLS PER DESITJAR UN 
BON NADAL AL MEDI AMBIENT



Utilitzem altres materials com ara fulles seques, sorra, serradures, etc. en
comptes de molsa. És molt necessària pel sòl del bosc.

Adquirim arbres de Nadal de plantacions i vivers controlats. L'etiqueta
garanteix el seu origen sostenible. 

Comprem la quantitat justa de menjar, calculant bé la quantitat  necessària
pel nombre de comensals.

És preferible consumir aliments frescos, a granel i de proximitat per reduir
la despesa energètica associada al transport i  contribuir a reforçar
l'economia local. 

Les joguines realitzades amb materials naturals i renovables, com fusta,
metall, cotó, llana tenen menor impacte ambiental en la fabricació.

Si anem a comprar amb transport col·· lectiu, en bicicleta o caminant,
evitarem els embussos de Nadal.

Natura

Els àpats de Nadal

Els residus al Nadal 
Comprem ampolles de vidre retornable ja què es pot reutilitzar fins a 60
vegades amb idèntiques prestacions i nivell de qualitat .

Regals Nadalencs sotenibles

Les alternatives als regals de tipus materials són cada dia més
extenses, com paquets de serveis que poden adquirir-se per ser regalades
a tercers, amb una gran diversitat d’'opcions i de preus.

Escollim bé els regals i evitem els embolcalls innecessaris. Podem fer
servir mapes de carreteres, llibres vells o d'altres materials reutilitzats
que aconseguiran que el teu regal doni una molt bona primera impressió.

En acabar les festes portem l'arbre al punt de recollida, en faran
compost, un adob molt útil en jardineria i agricultura.

La mobilitat en aquestes festes

En els sopars d'empresa o grups, compartim transport en la mesura del
possible i reduïm emissions alhora que despeses.

L’'energia al Nadal + sostenible

Estalviem energia, regulant els termòstats a les necessitats reals amb
temperatures moderades i en sales on hi ha gent.

Programem l'encesa i tancament dels llums dels guarniments, no cal que
estiguin encesos tota la nit o quan som fora de casa.

Ara que venen dates assenyalades, des del departament de
Medi Ambient, tot treballant per la sostenibilitat, us
convidem a fer un consum responsable i de proximitat,
gaudint de la gran oferta que les botigues de la vila ens
ofereixen. També us convidem a donar, si és possible, una
segona oportunitat a les joguines, i a fomentar la
reutilització i el reciclatge als paquets de regals que aquests
dies s'obriran a moltes llars. 

Des del departament de Medi Ambient us desitgem unes bones festes.

Carles Del Amor Navarro
Regidor de Medi Ambient


