
Arriba el porta 
a porta i el 
compostatge 
comunitari a casa 
nostra

Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds.

AJUNTAMENT DE

Recollida gratuïta de voluminosos

El 2n dimarts de mes, trucada prèvia a l’Ajuntament 
al 93 854 00 27.

Deixalleria de Manlleu

C/Eduard Rifà, 74-76-Manlleu- T. 93 850 75 23

Poda i jardineria

Per a grans quantitats, 1r i 3r dilluns de cada mes ho 
podeu deixar al costat dels compostadors

Orgànica: Restes de menjar, tot allò que es pot podrir.

Porta a porta

Contenidors/Compostadors

Multi-producte: Paper, cartró i envasos reciclables.

Rebuig: Tot allò que no es pot reciclar.

Vidre: Ampolles i pots sense taps.

Bolquers, compreses i tèxtil sanitari: Es poden treure 
tots els dies que hi hagi recollida, en una bossa a part 
marcada amb un adhesiu.

LES MASIES  
DE RODA

Dg.
Incidències als compostadors:

619 97 00 64



Et convidem a la sessió informativa i a les 
jornades de repartiment de material, no hi 
faltis! Si no hi podeu assistir, us informaran al 
900 102 989

Què és?
El porta a porta (PaP) és un sistema de recollida
de residus en què es passa casa per casa a recollir la 
fracció de deixalles que toqui, segons un calendari 
establert. Recollirem el multiproducte els dimarts 
i divendres, i el rebuig els dimecres. Ja no hi haurà 
contenidors al carrer, excepte els de vidre i els 
compostadors comunitaris.

Per què ho fem?
Perquè és la manera d’assegurar una bona tria.
Tots els sistemes de recollida PaP poden arribar al
75% de recollida selectiva. Com més bé fem la tria,
menys quilos portem a l’abocador i menys pujarà
la taxa de deixalles.

Quan ho farem?
El divendres 2 i dissabte 3 d’octubre es retiraran els
contenidors del carrer (excepte els de vidre). 
La setmana de 5 començarà el nous sistema, per 
tant ja podreu començar a treure la fracció que 
toqui cada dia davant la porta de casa la nit abans 
del dia de recollida que teniu indicat al calendari.

Com funciona el PaP?
•  Cada dia toca una fracció de residus diferent 

(consulteu calendari)

•  En lloc de portar la bossa al contenidor, la traiem 
davant la porta de casa nostra la nit abans

•  El servei de recollida retira les bosses

•  En qualsevol moment podreu portar els residus 
orgànics als compostadors comunitaris

Per què compostatge 
comunitari?
El compostatge comunitari és el procés amb el que
podem transformar in-situ els residus orgànics en
compost, adob orgànic pel sòl. El transport de la
matèria orgànica genera tones d’emissions de CO2
cada any que es poden evitar amb el compostatge
comunitari. És per això que és un procés altament
respectuós amb el medi ambient, que genera un
compost ric en nutrients i es pot aplicar al sòl a prop
del compostador.

És molt important que la comunitat que participi en
el procés de compostatge ho faci adequadament
per a que el compost sigui de gran qualitat i amb el
mínim de material inapropiat.

Per què el 
porta a porta?

17.09.2020 
Sessió informativa. Cal que us registreu a:
www.lesmasiesderoda.cat

19:30 o 20:30h

La Feixa (en cas de pluja, a la Sala Polivalent)

25.09.2020 
Repartiment de material

De 16 a 20h

Sala Polivalent de l’Ajuntament

26.09.2020 
Repartiment de material

De 10 a 14h

Sala Polivalent de l’Ajuntament

Ja fa anys que hem implantat la recollida selectiva
a Les Masies de Roda, i ens trobem en un moment
clau: el sistema actual de recollida (model de
contenidors al carrer) no ens permet millorar  
i ens cal fer un pas decidit endavant:

Implementar un canvi de model cap a la recollida
porta a porta i el compostatge comunitari és un
pas de qualitat cap a nivells de recollida molt més
alts.

Aquest projecte de compostatge comunitari, anomenat DECOST, 
està finançat pel programa ENI CBC MED.


