
Et convidem a la
sessió informativa

Per què el
porta a porta?

* únicament podran 
participar en aquest 
sorteig els assistents a la 
sessió informativa.

Xerrada 
+ sorteig*
+ aperitiu 

No hi 
faltis!

SORTEIG

1 fantàstica
tauleta tàctil Arriba 

el porta a 
porta 

a Sant Julià 
de Vilatorta

Què?
Per què?

Com?
Quan?

Participa en 
el sorteig* de

El proper 19 de novembre 
canvia el sistema de 
recollida de residus 

a Sant Julià de Vilatorta

10 de novembre
20:00 h.
Saló Catalunya

tauleta tàctiltauleta tàctiltauleta tàctiltauleta tàctil

I el dissabte 
11 de novembre 
o el dijous 
16 de novembre 
vine a buscar els 
teus cubells del 
porta a porta! 
De 10h a 19h (dissabte) i 
de 15h a 20h (dijous) a 
l’Aula de Cultura. 

(coca i xocolata)

I si tens algun dubte, 
l’EcoEstació estarà a la 
Pl. Catalunya el mateix 
dijous 16 de novembre 
de 15h a 20h. 
Vine a jugar i a 
preguntar!
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Ja fa anys que hem 
implantat la recollida 
selectiva a Sant Julià 
de Vilatorta i ens 
trobem en un punt 
clau: el sistema actual 
de recollida (model 
de contenidors al 
carrer) no ens permet 
millorar i ens cal fer un pas decidit endavant.

Implantar un canvi de model cap a la recollida 
porta a porta és precisament un pas de qualitat 
cap a nivells de recollida selectiva molt més alts.

En aquest fulletó us donem algunes claus per fer 
aquest canvi de sistema amb èxit.

El porta a porta (PaP) és un 
sistema de recollida de 
residus en què es passa casa 
per casa i es recull 
individualment la fracció que 
toca, en comptes de recollir 
els residus que la gent deixa 
als contenidors. Ja no hi haurà 
contenidors al carrer.

Què és?

Perquè és la manera d’assegurar una bona tria. 
Tots els sistemes de recollida PaP poden arribar al 
80% de recollida selectiva. Com més bé fem la tria, 
menys quilos portem a l’abocador i menys pujarà 
la taxa de deixalles.

Per què ho fem?

A partir de diumenge 19 de novembre ja no 
trobareu cap contenidor al carrer, per tant al vespre 
ja podreu començar a treure la fracció que toqui 
cada dia davant la porta de casa.

Quan ho farem?

1) Cada dia toca una fracció de residus diferent 
(consulteu calendari): dilluns multiproducte, 
dimarts orgànica, etc.

2) En lloc de portar la bossa al contenidor, les 
traiem davant la porta de casa nostra.

3) El servei de recollida retira les bosses.

Si ja feu la recollida selectiva correctament, l’únic 
canvi que heu de tenir en compte serà que hi ha 
un dia per a cada fracció... i que no heu d’anar fins 
al contenidor a tirar-la!

Com funciona?

Els festius, consultar el calendari anual. Més informació a rro.cat o trucant al nostre telèfon d’atenció al ciutadà 900 102 989.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES
(QUINZENAL)*

*

DIVENDRESDIJOUS DISSABTE DIUMENGE

NO HI HA 
SERVEI

Orgànica
RESTES DE MENJAR, 
tot allò que es pot podrir.

MultiProducte
PAPER, CARTRÓ I 
ENVASOS DE PLÀSTIC, 
METALL, TETRA BRIK...

Resta
Tot allò que no es pot 
dipositar als altres 
contenidors ni portar a 
la deixalleria, tot el què 
no es pot reciclar.

DIMARTS

trobareu cap contenidor al carrer, per tant al vespre 
ja podreu començar a treure la fracció que toqui 
cada dia davant la porta de casa.

Quan ho farem?

al contenidor a tirar-la!

DIMARTS

+ bolquers en     
   bossa a part

+ bolquers en     
   bossa a part

+ bolquers en     
   bossa a part

Treure les deixalles 
dins aquest horari:

20-22h

Implantar un canvi de model cap a la recollida 

menys quilos portem a l’abocador i menys pujarà 

A partir de diumenge 19 de novembre ja no A partir de diumenge 19 de novembre
trobareu cap contenidor al carrer, per tant al vespre 

la taxa de deixalles.

80% de recollida selectiva. Com més bé fem la tria, 

porta a porta és precisament un pas de qualitat 
cap a nivells de recollida selectiva molt més alts.

per casa i es recull 
es passa casa 

individualment la fracció que 
toca, en comptes de recollir 


