
Sant Joan Despí
Del 20 al 28 de novembre de 2021

#circularcommunities

Reciclem
més i millor!

Reciclar els residus
té premi!

Horaris deixalleria Fontsanta:
• De dilluns a divendres, no festius, de 10 a 13.50 h i 

de 16-18.50 h; Dissabtes, no festius de 9 a 13.50 h; 
Primer diumenge de mes, de 9 a 13.50 h

Horaris deixalleria mòbil: 
Dimecres matí:
• De 9 a 10.50 h: c. Bon Viatge/plaça de l'Ermita 
 De 11 a 11.55 h: pl. del Mercat/c. de John F. 

Kennedy
 De 12 a 13 h: aparcament parc de Torreblanca 
• De 13.10 a 14 h: c. Oriol Martorell/Centre Cívic 

Antoni Gaudí 
Dijous tarda:
• De 16 a 16.55 h: c. Bon Viatge/plaça de l'Ermita
• De 17.10 a 18 h: pl. del Mercat/c. de John F. 

Kennedy 
• De 18.10 a 19 h: c. Oriol Martorell/Centre Cívic 

Antoni Gaudí 
• De 19.10 a 20 h: aparcament parc de Torreblanca

Porta els teus residus a la deixalleria i 
estalviaràs fins al 14% en la taxa 

metropolitana de tractament de residus 
que es paga en el rebut de l’aigua. 

Cada vegada que vagis a la deixalleria 
demana que registrin la teva visita amb 
el carnet. Com més sovint ho facis, més 

bonificació obtindràs!

Demana el carnet a la deixalleria o bé al 
web deixalleries.amb.cat 

Fem servir
la deixalleria



VAL PER UN 
PAQUET DE 
BOSSES DE 
REIXETA

CAMPANYA DE
RECOLLIDA D’OLI

https://plasticzerosjd.wordpress.com/

Del 15 al 19 de novembre,
de 9 a 20.30 h al CC Les Planes
Exposició gratuïta “La mar de plàstics” sobre 
el problema de la contaminació marina per 
plàstics i les claus per a formar part de la seva 
solució. A càrrec de Diputació de Barcelona.

Dissabte 20 de novembre,
de 10.30 a 13.30 h a la Plaça de l’Ermita
• Lliurament de bosses de reixeta per 

promoure la compra sostenible
 (cal portar el val).

• Lliurament d’embuts i pots reutilitzables per 
facilitar la recollida de l’oli vegetal usat (fins 
esgotar existències).

• Ecojuga: jocs fets amb materials reciclats, a 
càrrec d’AC & La Residual.

• Cercavila dels residus: espectacle de carrer 
amb personatges fets de material reciclat, a 
càrrec d’AC & La Residual.

Diumenge 21 de novembre – Jugateca 
Torreblanca, de 12 a 14 hores
Ecoregal: Vine a fer els teus regals amb 
materials reutilitzables, a càrrec de VGCC.

Dimecres 24 de novembre – L’Àrea de 
Serveis a la Persona, de 19 a 21 hores
Xerrada i taller aplicat sobre el malbaratament 
alimentari, a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant. 
Inscripcions a mediambient@sjdespi.net

Diumenge 28 de novembre – Jugateca 
Fontsanta, de 12 a 14 hores
Fem paper reciclat! A càrrec del CM L’Arrel.

Dissabte 20 de novembre, a la plaça de 
l’Ermita es lliurarà un paquet de bosses de 
reixeta a la ciutadania que aporti aquest val 
de bescanvi per tal de promoure la compra 
sostenible i evitar l’ús de bosses de plàstic.

Si no hi pots assistir, vine a buscar les teves 
bosses de reixeta del 22 al 26 de novembre 
al Mercat del Centre (de 9 a 14 h), o bé a la 

deixalleria de la Fontsanta (de 16 a 18.50 h).

A més, et convidem a entrar al web 
#PlàsticZeroSJD i explicar-nos de quina 
manera evites la generació de residus i, 
especialment, plàstic en el teu dia a dia.

Amb l’obtenció d’aquestes bosses em comprometo a no 
fer ús de bosses de plàstic en la meva compra!

Ho signo:

L’oli domèstic és un residu altament 
contaminant i perjudicial per al medi 

ambient: 1 litre d’oli contamina 1.000 litres 
d’aigua!

Què fer amb
l’oli vegetal usat?

Pas 1: No aboquis l’oli de cuina usat per 
l’aigüera.

Pas 2: Recull l’oli de cuina dins d’una 
ampolla de plàstic.

Pas 3:  Una vegada l’ampolla estigui plena, 
diposita-la als contenidors 
específics que trobaràs als mercats 
municipals.

Pas 4:  També pots utilitzar una ampolla o 
pot reutilitzable i dipositar l’oli 
directament només als punts 
habilitats de la deixalleria Fontsanta 
i deixalleria mòbil.

Per tal de facilitar la recollida de l’oli vegetal 
usat a les llars, el dissabte 20 de novembre 
es lliuraran 
embuts i pots 
reutilitzables a 
la ciutadania 
(fins esgotar 
existències).
De 10.30 a 
13.30 h, a la 
plaça de 
l’Ermita.


