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Per incrementar el 
reciclatge

Per protegir el planeta Per complir amb les 
noves normatives

Frenar l’increment 
de preu de les taxes 

d’escombraries 
municipals

Per millorar la imatge 
del poble

Per obtenir nous 
recursos d’economia 

circular

Ja que els residus reciclats no 
són altra cosa que recursos 
que permeten fabricar nous 
productes de consum; i això 

influeix directament en l’estalvi de 
matèries primeres del planeta. 

No tindrem contenidors al carrer 
i, sobretot, esperem erradicar 
els constants abandonaments 

de trastos que tan sovint 
trobem escampats al costat dels 

contenidors.

El servei més car i el que 
més s’encareix cada any és el 
tractament dels residus sense 

separar a l’abocador. Des de l’any 
2004 els abocadors estan gravats 
per un cànon mediambiental que 

puja cada any i s’ha de cobrir 
amb les taxes d’escombraries que 

paguem tots.

RESTA

Els ajuntaments rebem cada any 
normatives catalanes, estatals i 

europees cada cop més exigents i 
penalitzadores dels mals resultats 

obtinguts, que ens obliguen a 
encarir les taxes municipals.

De reciclatge, ja fa temps que 
tots i totes en sentim parlar; 

sobretot ara, que hi estan posant 
més atenció els mitjans de 

comunicació i les xarxes socials 
i el reconeixen com una de les 
estratègies mundials per a la 

protecció del planeta.

La recollida de residus “porta a 
porta” s’està instaurant amb força 
a Catalunya, ja que és el sistema 

que aconsegueix els millors 
resultats de reciclatge. 

Propers al 80%!

Ja fa temps que a Santa Coloma de Farners 
parlem del porta a porta i, just el passat mes de 
desembre, vam passar de la fase d’estudi a la 
fase de pre implantació, amb l’anunci d’aquest 
compte enrere que ens condueix a encetar la 
campanya d’implantació després la festa major, 
amb el repartiment dels cubells, i a estrenar el 

nou servei pocs dies després de la Fira de la 
Ratafia.

En les xerrades i punts informatius que anem 
fent us  exposem els principals motius, ben fàcils 
d’entendre:

Per parlar-ne més i millor i resoldre qualsevol 
dubte ens trobareu al mercat setmanal
• Cada primer dilluns de mes amb la parada 

informativa de l’agent ambiental
• I el dilluns 6 de juny i 15 d’agost festius, amb 

la ruleta dels envasos

I també us convidem a la xerrada informativa que 
es celebrarà durant la Setmana del Medi Ambient 
i en la qual aprendrem de forma lúdica i informal 
com millorar la separació dels residus a casa.

Santa Coloma de Farners 
COMPTE ENRERE 
CAP A LA RECOLLIDA 
PORTA A PORTA


