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Benvolgut veïnat:,

Recentment s'han instal·lat al vostre barri diverses illes de contenidors soterrats que recullen importants 
novetats:

Per primera vegada s'inclou un contenidor exclusiu per a la recollida de la fracció orgànica i este va equipat 
amb tecnologia Smart-city, per millorar el servei de recollida.

El nou sistema de contenidors permetrà reciclar separadament les següents fraccions de residus: ORGÀNICA, 
VIDRE, ENVASOS LLEUGERS, CARTÓ I RESTA. En este últim, és on haurem de posar tot el que no es puga 
reciclar.

Hem seleccionat el vostre barri per implementar este nou repte de separar l'orgànica i estem segurs/es que 
entre tots i totes situarem Picassent a l'altura d'altres ciutats europees que fa anys aprofiten este residu per 
convertir-lo en energia i fertilitzant. D'altra banda, i d’acord amb la normativa europea, ens vam marcar un 
límit temporal de dos anys per estendre-ho a la resta de la població.

Com a veí o veïna de la primera zona equipada amb este nou sistema de recollida, el teu compromís amb el 
medi ambient i el teu barri és clau. Per ajudar-te, hem dissenyat una campanya informativa porta a porta. 

A partir del 7 de maig un/a informador/a ambiental visitarà la teua llar (anirà perfectament identificat/ada com 
a tal) i t'explicarà com funciona el nou sistema de recollida. A més et farà lliurament del Kit de l'Orgànica que 
inclou: 

 - Un poal airejat de 10 litres, especial per dipositar les restes orgàniques.
 - Un rotllo de bosses biocompostables per a tal fi.
 - Una clau per obrir el contenidor d'orgànica i un fullet informatiu sobre el funcionament del nou
    sistema de recollida. 
 - Una revista amb trucs i consells per separar correctament les diferents fraccions de residus.
 - Una guia ràpida sobre els residus orgànics en forma d'imant per a la nevera. 

Si no estàs a casa, no et preocupes, podràs apropar-te al punt informatiu que trobaràs al parc del teu barri i allà 
rebre el material prèvia presentació d'esta carta. A més, podràs participar en les activitats i tallers que es van a 
realitzar estos dies. 

Consulta els teus dubtes a la web  organitzalorganica.es

Agraïm la vostra col·laboració, ja que l'ajuda de tots i totes és essencial per millorar el medi ambient i assegu-
rar un futur sostenible per a les generacions futures.
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