Ajuntament
d’Hostalric
P U B L I C O R R EU S Ò PTI M

DIRIGIT ALS RESIDENTS
O LLOGATERS ACTUALS
NO LLENÇAR AQUESTA CIRCULAR
ES NECESSITA PER RECOLLIR EL
VOSTRE KIT DE RECICLATGE

Hostalric
recicla porta a porta
Benvolguts veïns i veïnes,
Ha arribat l’hora de començar el nou model de recollida de residus que us hem estat
anunciant.
El dissabte 17 d’abril retirem els contenidors del carrer i el diumenge 18 d’abril comencem
el nou servei de recollida porta a porta.
Per poder lliurar els vostres residus al servei porta a porta cal que totes les llars disposeu
dels cubells reglamentaris i de la clau d’accés a l’àrea d’emergència, la qual només podrà ser
utilitzada en aquelles ocasions que no us pugueu adaptar als horaris del servei.
Aquesta clau us servirà també com a targeta identificadora quan utilitzeu la nova deixalleria
municipal, que acabem d’inaugurar al polígon Les Pinedes (darrera el Bon Preu).

HORARIS DE REPARTIMENT DE MATERIALS CORRESPONENTS AL VOSTRE CARRER
Al centre cultural Serafí Pitarra
M AT I N S

TA R D E S

Dijous 8 abril de 10 a 13 h

Dijous 15 abril de 17 a 20 h

Divendres 9 abril de 10 a 13 h

Divendres 16 abril de 17 a 20 h

Dissabte 10 abril de 10 a 13 h

Per tal de mantenir en tot moment l’aforament màxim autoritzat, es disposarà d’un expenedor
de tanda i només podrà entrar al lloc de repartiment un únic representant per habitatge.

Atenció ciutadana UN COP iniciat EL SERVEI

Al centre cultural Serafí Pitarra
Del 19 d’abril al 2 de maig Dimecres de 18 a 20 h i divendres i dissabtes de 10 a 12 h
Del 3 de maig al 23 de maig Dimecres de 18 a 20 h i dissabtes de 10 a 12 h

ACOMIADEM ELS CONTENIDORS

Dissabte 17 d’abril al migdia cercavila amb la Termals, en Muralles i l’Aiguamolls, protagonistes
de la “Crònica del porta a porta de la Selva”. Activitat de petit format adaptada a les normes
sanitàries.
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Hostalric
recicla porta a porta
Benvolguts veïns i veïnes,
Ha arribat l’hora de començar el nou model de recollida de residus que us hem estat
anunciant.
El dissabte 17 d’abril retirem els contenidors del carrer i el diumenge 18 d’abril comencem
el nou servei de recollida porta a porta.
Per poder lliurar els vostres residus al servei porta a porta cal que totes les llars disposeu
dels cubells reglamentaris i de la clau d’accés a l’àrea d’emergència, la qual només podrà ser
utilitzada en aquelles ocasions que no us pugueu adaptar als horaris del servei.
Aquesta clau us servirà també com a targeta identificadora quan utilitzeu la nova deixalleria
municipal, que acabem d’inaugurar al polígon Les Pinedes (darrera el Bon Preu).

HORARIS DE REPARTIMENT DE MATERIALS CORRESPONENTS AL VOSTRE CARRER
Al centre cultural Serafí Pitarra
M AT I N S

TA R D E S

Dijous 15 abril de 10 a 13 h

Dijous 8 abril de 17 a 20 h

Divendres 16 abril de 10 a 13 h

Divendres 9 abril de 17 a 20 h
Dissabte 10 abril de 17 a 20 h

Per tal de mantenir en tot moment l’aforament màxim autoritzat, es disposarà d’un expenedor
de tanda i només podrà entrar al lloc de repartiment un únic representant per habitatge.

Atenció ciutadana UN COP iniciat EL SERVEI

Al centre cultural Serafí Pitarra
Del 19 d’abril al 2 de maig Dimecres de 18 a 20 h i divendres i dissabtes de 10 a 12 h
Del 3 de maig al 23 de maig Dimecres de 18 a 20 h i dissabtes de 10 a 12 h

ACOMIADEM ELS CONTENIDORS

Dissabte 17 d’abril al migdia cercavila amb la Termals, en Muralles i l’Aiguamolls, protagonistes
de la “Crònica del porta a porta de la Selva”. Activitat de petit format adaptada a les normes
sanitàries.

