
Benvolgut, benvolguda,

L’any 2020 Llagostera va dur 1.527 tones de residus a l’abocador de Solius provinents de la 
fracció resta de la recollida domiciliària i comercial. Disminuir la part de residus que van directament 
a l’abocador, fent una correcta recollida selectiva i, sobretot, reduint residus, esdevé cabdal si volem lluitar 
contra l’emergència climàtica que amenaça el planeta. El medi ambient, és a dir, nosaltres i el nostre 
entorn, és el principal beneficiat de la reducció de residus i de la reutilització.

A Llagostera cada vegada més gent participa en la recollida selectiva dels residus domiciliaris, que va 
arribar al 67 % l’any 2020. La implantació del sistema porta a porta (PaP) al nucli de Llagostera 
l’any 2005 va suposar un increment notable dels índexs de recollida selectiva, ja que es van 
doblar els de l’any anterior i es va reduir la fracció resta o rebuig (la que va directament a 
l’abocador) a gairebé la meitat. Posteriorment es va incorporar al sistema de recollida porta a 
porta la urbanització de Llagostera Residencial.

Ara ha arribat el moment de fer un nou pas en aquesta mateixa direcció.  Des de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Llagostera us volem informar dels canvis que ja s’han realitzat o 
que properament introduirem en la recollida dels residus domiciliaris i comercials per millorar 
encara més la recollida selectiva.

David Parron Ojeda
Regidor de Medi Ambient i Medi Rural i Forestal

Tots aquests canvis vindran acompanyats de campanyes informatives específiques per a cada zona de 
recollida. Consulteu al dors d’aquesta carta quines són les accions que afecten la teva zona.

Som conscients de les dificultats que al començament pot comportar l’adaptació als nous 
canvis, però estem plenament convençuts que en poc temps es podrà veure una millora 
substancial de la recollida selectiva a tot el municipi i de la imatge de les àrees de contenidors 
en veïnats i urbanitzacions sense recollida PaP.

Rep una cordial salutació

LA CANYERA, LA MATA
I MONT-REI

VEÏNATS DE CANTALLOPS, 
CREU DE SERRA, GANIX, 
MATA I POCAFARINA

VEÏNATS DE GAIÀ, PANEDES, 
BRUGUERA, LLOBATERA, SANT 
LLORENÇ I URBANITZACIONS 
DE SELVA BRAVA I FONT BONA

A partir del 31 de gener
S’incorporaran al sistema de recollida PaP, 
amb el mateix calendari que el nucli i 
Llagostera Residencial.

A partir del 31 de gener
També s'incorporaran al sistema de 
recollida PaP, però amb una freqüència 
de recollida diferent.

Implantat des del 15 de desembre del 2021
S’han millorat totes les àrees de contenidors 
instal·lant-hi contenidors intel·ligents amb 
control d’accés mitjançant un dispositiu 
magnètic. Properament es tancaran els 
recintes dels contenidors amb un tancat de 
fusta, també d’accés exclusiu per als veïns, de 
manera que només hi podran entrar les 
persones autoritzades.

NUCLI URBÀ I LLAGOSTERA 
RESIDENCIAL

A partir del 31 de gener
S’afegirà la recollida de la fracció vidre al 
sistema PaP, es retiraran els contenidors de 
vidre del carrer i s’establirà un nou calendari.



CANTALLOPS, CREU DE SERRA, GANIX, MATA I POCAFARINA
El DiLlUnS 31 De GeNeR,
EnS SuMaReM Al PoRtA A PoRtA

XERRADA INFORMATIVA
DEL PORTA A PORTA
DISSABTE 22 DE GENER
Teatre Casino Llagosterenc
11 h

RECULL EL TEU KIT
C. HORTENSIA,

LA CANYERA
28 GENER

de 10 a 14h i de 16 a 18h

29 GENER
de 10 a 14h

30 GENER
de  9 a 15h

NOM I COGNOMS

ADREÇA

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

PER RECOLLIR EL KIT HAS DE PORTAR 
AQUESTA BUTLLETA EMPLENADA 
Codi Codi Parcel·la

QUÈ FAREM ALS VEÏNATS
DE CANTALLOPS, CREU DE 
SERRA, GANIX, MATA I 
POCAFARINA?
— Recollirem tots els residus ben separats a la 
porta de casa seguint un calendari establert

— Per treure els residus haurem de fer ús dels 
cubells i bujols amb xip per tal que es pugui 
fer un seguiment de la nostra participació

— Aquest nou sistema ens permetrà aplicar 
bonificacions a la taxa d’escombraries a tots 
aquells habitatges que separen correctament 
els seus residus

COM HO FAREM?

Us informarem del nou 
sistema en una xerrada al 
teatre municipal durant la 
qual resoldrem tors els 
dubtes.

RECULL EL TEU KIT
DEL PORTA A PORTA
DEIXALLERIA MUNICIPAL
C/ MIGJORN

DIMECRES 26 DE GENER
DE 10 A 14 H I DE 16 A 18 H

DIJOUS 27 DE GENER
DE 10 A 14 H

DISSABTE 29 DE GENER
DE 16 A 18 H

Et lliurarem tot el material 
que necessites en un punt 
informatiu que habilitarem 
durant tres dies a la 
deixalleria municipal.

1. Cubell d’orgànica 
marró de 20 litres

2. Cubell ambivalent 
blanc de 30 litres, per 
a les altres fraccions

3. Un bujol groc de 120 
litres per alsenvasos

4. Un bujol blau de 120 
litres per al paper i el 
cartró

5. Un rotlle de bosses 
compostables

6. L’imant amb el 
calendari
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