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Benvolguts/des, 
 
Us fem arribar uns cartells en pdf. sobre la campanya de conscienciació del reciclatge al 
municipi de la Pobla de Segur amb l’objectiu que arribi a tota la població. 
  
Des de l’Ajuntament estem fent difusió de la campanya per les xarxes socials, entitats, 
comerços, associacions..... , per tal que entre totes i tots puguem convèncer que tenir cura dels 
nostres carrers i el medi ambient és responsabilitat de tot el veïnatge. 
 
Aquesta campanya s’anomena: “Gaudir d’una Pobla neta és responsabilitat de tothom” i 
té per objectiu fer un bon ús dels contenidors que tenim al municipi, procurant conservar-los 
nets i endreçats, així com també la necessitat de reciclar adequadament els residus i poder 
minimitzar les molèsties que les deixalles poden generar. 
 
Són cinc punts molt senzills i que de ben segur si els intentem dur a terme, en notarem una 
millora ràpidament.  Us els passem a enumerar : 
 

1- Llencem les escombraries a partir de les 19 h, i d´aquesta manera, evitar que 
s’acumulin al llarg del dia i generin males olors, especialment, en l’època estival. 
 

2-  Dipositem els residus DINS els contenidors pertinents. Tot aquell residu que 
no introduïm dins del contenidor, és susceptible que no es reculli, i d´aquesta 
manera acabi embrutant els vostres carrers. Si trobem un contenidor ple, hem de 
fer l´esforç de buscar-ne un altre on càpiga la brossa, i no deixar-ho a terra a 
l´espera que ho vinguin a recollir. Recordeu que la recollida dels contenidors 

blaus, verds i grocs no es fa a diari !!! 
 

 
3- Llencem les mascaretes i guants al contenidor Gris del rebuig. 

 

4- Deixem els contenidors degudament tancats, tal i com fem a les nostres llars, 
per evitar males olors, així com que s´escampin les deixalles pel voltant. 

 

 
5- Electrodomèstics, mobles, objectes de grans dimensions o que no tenen 

cabuda al contenidor per les seves característiques, tenim dues opcions : 
 
a- Dur-los a la deixalleria de la Pobla, situada al carrer Escorxador, 8, i que 

està oberta de dilluns a divendres de 7.00 h fins les 14.30 h. 
b- Trucar al Servei de Recollida del  Consell Comarcal al telèfon 973 651 180 i 

concertar dia, lloc i hora per tal que en facin la recollida. 

Agrairem que feu difusió d‘aquests consells, i us animem que feu arribar el cartell adjunt al 
president o presidenta de la vostra comunitat de veïns, per a què cada casa en sigui 
coneixedora. Per ajudar-vos en aquesta tasca, tots aquells comerços , comunitats de veïns, 
que tinguin problemes per imprimir-los, podeu adreçar-vos al Telecentre perquè us ho facin.  
 
L´adreça és Av. Madrid, 9 i l´horari és dilluns/dimecres/divendres de 9.30 h. a 13.30 h i 
dimarts/dijous de 16.00 h a 20.00 h. 
Agraïm per endavant la vostra col·laboració, atentament, 
 
 
 
Maribel Segú i Durro 
Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
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