
                
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

Desembre 2019 

Dilluns Dimarts Dimecres

23 24 
ORGÀNICA 

no hi ha servei 
ORGÀNICA

ENVASOS ENVASOS
CARTRÓ

Gener 2020

Dilluns Dimarts Dimecres

30 31 
ORGÀNICA 

no hi ha servei 
ORGÀNICA

ENVASOS ENVASOS
CARTRÓ

Dilluns Dimarts Dimecres

6 7 
ORGÀNICA ORGÀNICA 
ENVASOS CARTRÓ 
CARTRÓ 

S’ha modificat la recollida dels dies assenyalats. 
recolliran les tres fraccions d’orgànica, 
residus separats en diferents bosses, i les caixes plegades
resta de dies el calendari de recollida serà l’habitual.
 
També podeu utilitzar la deixalleria municipal
habitual de dimarts a diumenge, 
de desembre de 10 a 13h.   
 
 
IMPORTANT!  
Cal retirar els cubells buits cada 
voreres. Cada habitatge ha de tenir cura dels seus cubells ja que estan identificats 
segons cada domicili i el canvi d’ubicació podria ocasionar problemes
 
 
 

Agraïm la vostra col·laboració i us desitgem unes bones festes.

+ INFO:  972 83 17 07

 
 
 
 
 

                - NOTA INFORMATIVA - 
COLLIDA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIA PORTA A PORTA 

(NADAL 2019/20) 
 
 

Dimecres Dijous Divendres Dissabte

25 26 27 28 
ORGÀNICA 

REBUIG CARTRÓ 
ORGÀNICA

ENVASOS ENVASOS
CARTRÓ 

Gener 2020 

Dimecres Dijous Divendres Dissabte

1 2 3 4 
ORGÀNICA 

REBUIG CARTRÓ 
ORGÀNICA

ENVASOS ENVASOS
CARTRÓ   

 

Dimecres Dijous Divendres Dissabte

8 9 10 11 

REBUIG 
ORGÀNICA 

CARTRÓ 
ORGÀNICA

ENVASOS ENVASOS
CARTRÓ

El vidre al contenidor!
 
 

S’ha modificat la recollida dels dies assenyalats. Les nits del 25 de desembre, 
recolliran les tres fraccions d’orgànica, cartró i envasos. Aquest dia cal treure els cubells amb els 

en diferents bosses, i les caixes plegades. Els dies 24 i 31 no hi ha recollida. 
resta de dies el calendari de recollida serà l’habitual. 

deixalleria municipal en cas de necessitat, que estarà
de dimarts a diumenge, excepte els dies festius. S’obrirà de forma extraordinària el 24 i 31 

cada matí per poder facilitar el pas dels vianants 
e tenir cura dels seus cubells ja que estan identificats 

i el canvi d’ubicació podria ocasionar problemes de lectures

graïm la vostra col·laboració i us desitgem unes bones festes.
 + INFO:  972 83 17 07 - 972 19 47 92 - mediambient@llagostera.cat

PORTA A PORTA  

Dissabte Diumenge 

29 
ORGÀNICA no hi ha 

servei ENVASOS 

Dissabte Diumenge 

5 
ORGÀNICA no hi ha 

servei ENVASOS 

Dissabte Diumenge 

12 
ORGÀNICA no hi ha 

servei ENVASOS 
ARTRÓ 

 

El vidre al contenidor! 

25 de desembre, i el 1 i 6 de gener, es 
Aquest dia cal treure els cubells amb els 

24 i 31 no hi ha recollida. La 

, que estarà oberta dins l’horari 
festius. S’obrirà de forma extraordinària el 24 i 31 

ls vianants a les 
e tenir cura dels seus cubells ja que estan identificats 

de lectures. 

graïm la vostra col·laboració i us desitgem unes bones festes. 

mediambient@llagostera.cat 


