
…i marca't un punt



Benvolguts veïns i veïnes,

Cada dia generem grans quantitats de residus que s’han de recollir i gestionar correctament. El destí de les 
nostres deixalles i el seu efecte en el medi depenen de com les separem a casa. 
Si realitzem una separació correcta dels nostres residus, es poden reciclar i convertir-se en nous productes. En 
canvi, si ho llencem tot barrejat, aquestes restes van a parar a l’abocador, la qual cosa comporta greus proble-
mes ambientals i augmenta significativament els costos de gestió.

Amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva i donar un bon servei de recollida als veïns i veïnes de Lloret 
de Mar, des de l’Ajuntament ens posem en contacte amb vosaltres per anunciar la posada en marxa de la 
2a fase de la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica municipal. En aquesta ocasió 
implantarem la recollida al casc antic i als barris de Fenals, Sta. Clotilde o Mas Arboç, entre d’altres, i en 
aquelles urbanitzacions del terme municipal on es presta el servei municipal de recollida de residus.

Fins ara podíem separar el paper i el cartró, el vidre i els envasos, llençant-los als contenidors del carrer. A partir 
d’ara també trobareu els contenidors de matèria orgànica per poder separar les restes orgàniques, que es porta-
ran a la planta de compostatge per fer-ne compost, un adob de molta qualitat útil per a l’agricultura i la jardine-
ria. Així, a més de l’obtenció d’adob, la separació de la matèria orgànica també és important perquè permet 
reduir a pràcticament la meitat els residus destinats a l’abocador.

Per tal de facilitar-vos la separació de la fracció orgànica a casa vostra, us lliurarem un imant recordatori 
dels residus que es poden dipositar a cada fracció de reciclatge, juntament amb un cubell airejat de 7 o 10 
litres i un paquet de bosses compostables.

També podreu recollir el kit de l’orgànica al punt informatiu que estarà instal·lat d’11 a 14 h als següents llocs:

> Dijous 5 de juliol – Plaça Pere Torrent, davant de la Casa de la Cultura
> Divendres 6 de juliol – Plaça de Fenals, davant del Puntet de Fenals
> Dissabte 7 de juliol – Mercat municipal
> Dijous 12 de juliol – Plaça Pere Torrent, davant de la Casa de la Cultura
> Divendres 13 de juliol  – Plaça de Fenals, davant del Puntet de Fenals
> Dissabte 14 de juliol  – Accés a les urbanitzacions La Creu de Lloret, Lloret Residencial 
 i Lloret Blau, abans del túnel
> Dijous 19 de juliol – Plaça Pere Torrent, davant de la Casa de la Cultura
> Divendres 20 de juliol – Plaça de Fenals, davant del Puntet de Fenals
> Dissabte 21 de juliol – Av. Roca Grossa, davant del barri dels Pescadors

Esperem la vostra participació i comptem amb vosaltres per fer un  pas endavant en la millora de la recollida selec-
tiva a Lloret de Mar.

Atentament,

Romà Codina i Maseras
Alcalde de Lloret de Mar
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