Vine a recollir el teu pack de reciclatge a casa!
¡Ven a recoger tu pack de reciclaje en casa! / Come and
pick up your recylcing kit for home!

Acudeix al punt informatiu amb la carta que vau rebre de l’Ajuntament, el DNI i un
rebut del fems per a rebre aquest pack i fer més fàcil el reciclatge a casa:
Un poal per treure els envasos lleugers i el paper i el cartó (color blanc).
Un poal per treure el rebuig i la matèria orgànica (color marró amb tapa gris).
Un poalet de la matèria orgànica per a la cuina (color marró).
Un calendari de recollida porta a porta en format imant per a la gelera.
Un paquet de bosses compostables per treure la matèria orgànica.
Acude al punto informativo con la carta que recibisteis del Ayuntamiento, tu DNI y
un recibo de basuras para poder recibir y hacer más fácil el reciclaje en casa:
Un cubo para sacar los envases ligeros y el papel y el cartón (color blanco).
Un cubo para sacar el rechazo y la materia orgánica (color marrón con tapa gris).
Un cubo de materia orgánica para la cocina (color marrón).
Un calendario de recogida puerta a puerta en formato imán para la nevera.
Un paquete de bolsas compostables para sacar la materia orgánica.

Plaça Nova de Calvià / Plaza Nueva de Calvià /
Calvià New Square

03/07

Divendres/ Viernes / Friday

9 - 14 h

07/07

Dimarts / Martes / Tuesday

17 - 19 h

09/07

Dijous / Jueves / Thursday

17 - 19 h

Calvià
amb el
medi
ambient!
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06/07

Dilluns / Lunes / Monday

08/07

Dimecres / Miércoles / Wednesday
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