NOU PUNT NET
informació
recollida de residus domèstics
reparació de petits electrodomèstics

Què
recollim?
QUè hi rEcOllim?

Roba, roba de
llar, calçat,
complements

Oli de cuina

cOm
Coms’haN
s’handE
delliUrar?
lliurar?
•
•
•

En el millor estat possible
Neta
Dins d’una bossa

•

En recipients de plàstic
reutilitzables que us
proporcionem
Envàs reciclable

•

Petits
electrodomèstics
o aparells que
vagin a piles o
amb bateria

•

Tant si funcionen com
si no

QUè
QuèT’OfErim?
t’oferim?

Per cada 10kg de roba que
aportis, estalvies 89Kg de
CO2 al medi ambient

Et donem gratuïtament
recipients per a la
recollida d’oli de cuina
usat

Per només 3€
reparem el teu
electrodomèstic

Tots els dimecres, de 8.30 a 13.30 h.
Mercat setmanal de Sant Just Desvern Plaça Camoapa (Av. indústria /c. salvador Espriu)
Tots el dissabtes de 09:00h a 13h
Mercat setmanal dels dissabtes a Sant Just Desvern al Parc de Iulia Quieta
Col·labora:

NOU !!

NOU
dEREPARACIÓ
rEParació
dE PETiTs
NOUsErvEi
SERVEI DE
DE PETITS
ElEcTrOdOmèsTics
ELECTRODOMÈSTICS
Quan ens deixis el teu aparell avariat, et donarem un resguard i
el dimecres següent després de l’entrega, ens comprometem a
retornar-te l’aparell reparat.
Si la reparació no ha estat possible, ens comprometem a:
• Retornar-te’l sense cap cost.
• Dur-lo a la planta de reciclatge en cas que ja no el vulguis.

TUfas
POssiblE
El rEciclaTgE
TU FAS POSSIBLE
EL RECICLATGE
L’Ajuntament de Sant Just Desvern aposta per la prevenció,
la reutilització i el reciclatge de residus. Solidança és l’entitat
social que presta els serveis de recollida, transport i gestió dels
residus recollits.

... una part es ven a les
botigues de segona mà
a preus molt reduïts i
la resta es recicla o es
gestiona com a residu.

o l i de cuinA
... es recicla per
fer-ne biodièsel.

Petits
e l e c t r o d o m è s t ic s
... els que es reparen, te’ls
retornem perquè en gaudeixis
més temps i la resta es porten
a la planta de reciclatge.

Amb la teva col·laboració estàs:
•Beneficiant el medi ambient.
•Ajudant a crear llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.

Paper100reciclat

RoBA
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