Nou servei de

recollida
selectiva
mòbil
al centre

Separar bé els residus
Projecte cofinançat per:

QUÈ ÉS LA
RECOLLIDA
SELECTIVA
MÒBIL?

On es farà?

La recollida selectiva mòbil
consisteix a posar els
contenidors a la via pública
al vespre i treure’ls al matí,
per tal que el carrer estigui
lliure de residus la major
part del dia. L’objectiu del
nou model és incrementar
la recollida selectiva dels
residus i millorar la qualitat
de l’espai públic.
Zona d'implementació del
nou model de recollida
selectiva mòbil
↓
MURALLA DELS
GENOVESOS

CARRER DE
LA COMA

MURALLA
DEL TIGRE
CARRER DE
L’HOSPITAL

PLAÇA
DE CUBA

CARRER
ST.JOSEP
ORIOL

En aquest àmbit es retiraran tots els
contenidors actuals i només es podran
dipositar els residus a les àrees mòbils.

Qui pot utilitzar
les àrees mòbils?
Els nous contenidors seran d’ús exclusiu
dels veïns i veïnes i del petit comerç del
centre, que disposaran de clauers per
obrir-los.

Com me’n puc informar?

CARRER SANT
BONAVENTURA

PLAÇA DE
LES TERESES

Les àrees mòbils s'instal·laran al centre,
concretament a l’àmbit comprès entre:
Muralla de la Presó, Muralla del Tigre,
carrer de Sant Josep, plaça de les
Tereses, carrer de Salvador Palmerola,
plaça de Cuba, carrer del Deu de Gener,
carrer de Montserrat, Camí Ral, carrer de
l’Hospital, carrer de la Coma i Muralla
dels Genovesos.

CAMÍ RAL

Si vius dins de la zona amb servei de
Selectiva Mòbil o bé als voltants i
utilitzes algun dels contenidors que
s’eliminaran, pots venir a una de les
tres xerrades-taller que farem a Can
Palauet els dies 25 i 27 a les 19 h i el
dia 29 a les 11 h. Podràs preguntar el
que vulguis i opinar sobre el nou servei.
Cal inscripció prèvia a:
www.mataroneta.cat.
En cas que no puguis venir, al web
trobaràs informació del nou servei i
l’enllaç a un formulari per explicar-nos
què en penses.

