L’Ajuntament de Llorenç del Penedès està compromès a treballar perquè sigui un municipi més
sostenible i responsable ambientalment.
Per aquest motiu el proper 1 d’octubre canviarà el model de recollida de residus i implantarà la
recollida porta a porta al municipi que permetrà:
-

Gaudir d’un entorn de qualitat a través de la millora de l’espai públic
Augmentar els residus que es reciclen. Actualment només es recicla un 37% dels
residus mentre que els objectius d’Europa i Catalunya marquen un mínim d’un 60% per
l’any 2030.

Per aquest motiu, des del 29 d’agost i durant el mes de setembre es durà a terme una
campanya de comunicació per fer arribar tota la informació necessària per poder iniciar de
forma correcta la implantació del nou servei de recollida.
Aquesta consistirà en les següents accions::
-

Sessions informatives per donar a conèixer el funcionament del nou sistema de recollida i
resoldre dubtes que puguin sorgir. Les dates i ubicacions de les sessions són les següents:
ESTABLIMENTS COMERCIALS:
 Dijous 8 de setembre, a les 20:30 h a la Casa de Cultura
CIUTADANIA:
 Divendres 9 de setembre, a les 20:00 h a la S ala de Plens de l'Ajuntament
 Dissabte 10 de setembre, a les 11:00 h al local de l'As sociació de Propietaris de
la Urbanització del Priorat de Banyeres
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES:
 Dissabte 1 7 de setembre, a les 11:00 h a la S ala de Plens de l'Ajuntament

-

Instal·lació d’un punt informatiu i d’entrega de material itinerant en horari de les 9:30
h a 14:30 h, a través del qual també es donarà informació i es lliurarà el material necessari
per a poder fer ús del nou servei: 1 cubell multifracció de 40L, 1 cubell tancat de 20L i 1
cubell reixat de 10L per a la matèria orgànica, 4 packs de bosses compostables, un imant
amb l’horari de recollida i un tríptic informatiu del nou servei.
Les dates i les ubicacions previstes pel punt informatiu i d’entrega de material són les
següents:
 Al Mercat Setmanal: Dilluns 19 i 26 de setembre i 3 d’octubre
 Al davant de la Casa de Cultura: Divendres 16, 23 i 30 de setembre i dissabtes
17 i 24 de setembre
 Al davant del local de l'Associació de Propietaris de la Urbanització del
Priorat de Banyeres: Diumenge 18 i 25 de setembre

Es preveu també la realització d’una campanya digital a través de les xarxes socials del
Consistori i la realització de visites porta a porta als establiments comercials del municipi.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la campanya es pot contactar amb l’Ajuntament a
través del c/e aj.llorenc@llorenc.cat o al Tel. 977 67 71 06.
Atentament,
Ajuntament de Llorenç del Penedès

