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Balanç de la posada en funcionament  
del porta a porta
El 16 de febrer de 2018 es va iniciar el canvi en la recollida d’escombraries 
al municipi. 

La bona predisposició i la col·laboració de tots els ciutadans han fet 
que s’hagi anat millorant i hagin disminuït les incidències. Tot i això, se 
segueix vetllant pel seu bon funcionament, ja que és un sistema complex, 
però alhora molt efectiu i els resultats són molt bons.

Amb el nou sistema es recull tres vegades més fracció orgànica, i la 
recollida d’envasos, paper-cartró i vidre també ha augmentat. Per això, 
hem passat del 60% de rebuig al voltant del 22% a l’actualitat.

Aquest fet provoca que hi hagi una disminució molt destacada 
de tones entrades a l’abocador, un augment molt important de la 
quantitat i la qualitat de residus reciclables, per tant, que se’n faci 
una valoració econòmica més gran. Gràcies a això, podem dir que 
ara a Porqueres i a una part de Camós es recicla gairebé el 80% de 
tots els residus mentre que amb l’antic sistema el percentatge era 
del 40%. 

Bona predisposició de tothom
Això ha estat possible gràcies a la implicació i a la bona predisposició 
de tots els veïns i veïnes del municipi, perquè la seva col·laboració és 
imprescindible perquè es pugui allargar la vida útil de l’abocador i, en 
definitiva, conservar els recursos i espais naturals.

2017

REBUIG
60%

ENVASOS
6%

FORM
9%

VERD
13%

TRASTOS
+ FUSTES

1%

VIDRE
5%

PAPER I
CARTRÓ

6%

2018

REBUIG
22% ENVASOS

9%

FORM
30%

VERD
18%

TRASTOS
+ FUSTES

5%

VIDRE
8%

PAPER I
CARTRÓ

8%

Benvolguts i benvolgudes,

Aquest 2019 serà el segon any del porta a porta a Porqueres. Si fem 
memòria vàrem començar al febrer del 2018 amb moltes preguntes 
i molts dubtes que entre tots hem anant solucionant i hem convertit 

el porta a porta amb el sistema de recollida de residus a Porqueres i part 
de Camós. És cert que l’urbanisme de Porqueres no ens ho ha posat fàcil 
però hem anat solucionant els principals problemes i poc a poc anem 
millorant el sistema.

Els resultats d’aquest primer any han estat molt bons arribant a un 
90% d’utilització del servei, és a dir, 9 de cada 10 habitatges utilitzem 
habitualment el servei porta a porta. A més també hem girat la producció 
de residus. Abans de tot el que generàvem un 60% era rebuig i en canvi 
ara només és 22% i pel que fa a l’orgànica d’un 9% a un 30%, l’hem 
triplicada! I una de les coses que ens sentim més orgullosos és haver 
pogut mantenir els contenidors de residu verd i que tothom en faci un bon 
ús. En menys d’un any obtenir totes dades és una gran gesta. Per tant,  
moltes felicitats a tothom! 

Veureu que aquest any no hem incorporat canvis substancials a la 
recollida, doncs encara queda un any de contracte amb l’empresa vigent 
i la intenció és amb el nou contracte introduir les millores que ens heu 
anat dient a les diverses reunions. És per aquest motiu que us recordem 
l’enquesta en paper i us demanem que ens la retorneu contestada a 
les urnes que trobareu a la deixalleria, centre cívic, pavelló, biblioteca i 
ajuntament. D’aquesta manera en la nova contractació tindrem en compte 
les vostres demandes. 

Gràcies a l’esforç i voluntat de tots hem convertit Porqueres en el municipi 
que més recicla de la comarca del Pla de l’Estany. Tots plegats podem 
estar ben orgullosos del resultat obtingut. Això sí, ara que hi estem 
agafant la pràctica ja veureu com encara entre tots podem millorar una 
mica més les dades d’aquest primer any! Som-hi!

Francesc Castañer i Campolier 
Alcalde de Porqueres

Minideixalleria Municipal  
de Porqueres

Horari

Setembre - juny
De dilluns a divendres   Dissabtes
15-19 h  8-14 h

Juliol i agost
De dilluns a divendres   Dissabtes
15-20 h  8-14 h

Diumenges i festius, tancat

Residus admesos
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El julivert porta quatre

vegades més vitamina C 

que les ta
ronges i tres

 

vegades més de ferro que 

els espin
acs. Convé posar 

una mica de julivert 

als nostres pl
ats!

Evitem fer servir plats, gots i coberts de 
plàstic d’un sol ús per no generar nous 
residus. Si volem utilitzar-ne, sempre 
podem optar pels compostables. Utilit-
zem la carmanyola; així reduirem el 
consum de paper d’alumini i de film 
transparent.

Quan un producte o envàs ha perdut la seva utilitat, li podem trobar un 
nou ús i evitar que esdevingui un residu. Només cal posar-hi una mica 
d’imaginació. Podem fer servir els pots de vidre per guardar-hi conserves 
o altres aliments com sucre, espècies, farina o fruita seca. Les llaunes de 
refrescos o altres envasos de begudes o iogurts ens poden servir per fer 
pots per a llapis, construir maraques, mòbils, etc.  

A més de constituir un 
postre molt apreciat, les 
ametlles són utilitzades 
en l’elaboració de torrons, 
massapà, orxata d’ametlles 
i com a complement 
d’algunes salses.

Gener

 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

ANY NOU
DIA DE
REIS

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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Febrer
El consum de paper reciclat és una opció 
més sostenible que el tradicional. A més de 
no consumir matèria primera forestal, per 
fabricar-lo s’inverteix només una tercera 
part de l’aigua i la meitat de l’energia que 
cal per elaborar el paper tradicional.

Plantarem a l’hort: 
cebes, cols, escaroles, 
bròquils, bledes, 
maduixes i alls.

No cal que posem les pastanagues a la nevera. 
Conservem-les amb part de les fulles. 
Les pastanagues estovades, introduïm-les 
uns minuts en aigua freda.

El sol de febrer 
mascara més 
que un calder.

Al febrer, 
l'home poda 
l’arbrer.

 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Optem pels productes a granel, sense envasos o amb els 
mínims possibles: així evitarem l'ús d'embolcalls innecessaris 
com safates de porexpan, plàstic o paper d'alumini.

De la flor que pel Març 
veuràs, poc fruit te'n 
menjaràs.

Aprofitem la pell de la 
taronja assecada per a 
pastissos, infusions i 
gelatines.

Cal posar sofre als 
rosers de bon matí 
per evitar malalties. 

Sembrarem pastanagues (lluna vella de Març), bleda, rave 
i remolatxa de taula. Plantarem patates als volts de Sant 
Josep, aprofitant la lluna vella. Cal posar els grills cara 
amunt en el moment de plantar-los. Cal asprar els 
pèsols i col·locar-hi espantall. 

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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Abril
El peix fora de l’aigua no vol aigua! Conservem-lo en 
un recipient hermètic amb reixeta per evitar qualsevol 
contacte amb el líquid.

Sembrarem i plantarem 
carbassons, tomates, 
escaroles, espinacs, 
melons, cogombres, 
raves, síndries i cebes. 

RECEPTA

Tria productes de proximitat (productes quilòmetre 
zero) i de temporada. En tenir un circuit geogràfic i 
temporal més curt, aquests productes tenen bene-
ficis ambientals i econòmics evidents; minimitzen 
els costos de la distribució i el transport i contri-
bueixen a reforçar el teixit econòmic del sector 
primari local i regional, un fet que ajuda a mantenir 
el paisatge rural viu i actiu.

SOPA DE MADUIXOTS

Necessitarem
1 kg de maduixots
1 manat de menta
1 làmina de gelatina
1 llimona i mitja
Un raig de moscatell
Pipes de carbassa

Preparació
1. Tallem els maduixots a mida macedònia. En reservem 

uns per emplatar. Dividim la resta en dues meitats, 
una de les quals la posem a coure 20 minuts amb el 
foc al mínim fins a fer-ne una compota.

2. Hidratem una làmina de gelatina amb aigua mineral 
freda.

3. Escaldem un manat de fulles de menta, en tallem la 
cocció posant-les en un bol amb aigua freda i gel, i 
les triturem amb una mica de l'aigua del bol.

4. Posem la compota de maduixa en un batedor perquè 
es vagi refredant.

5. Escalfem el suc d'una llimona i hi desfem la gelatina 
hidratada.

6. Acabem la clorofil·la colant la menta triturada i barre-
jant-hi la llimona amb gelatina.

7. Afegim l'altra meitat de maduixots a la compota, 
juntament amb un raig de moscatell, el suc de mitja 
llimona i una mica de la clorofil·la de menta. Ho tritu-
rem, ho colem i ho refredem.

8. Ho servim amb un raig de la clorofil·la de menta, uns 
maduixots dels que havíem reservat per emplatar, 
unes pipes de carbassa i unes fulles de menta.

 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

DIVENDRES
SANT

DIUMENGE
DE RAMS

DILLUNS 
DE pASQUA
FLORIDA

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable

SANT
JORDI
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 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

FESTA DEL
TREBALLADOR

Les piles i bateries per a petits aparells electrò-
nics, joguines o ràdios val la pena que siguin 
recarregables. L'estalvi econòmic és evident al cap 
de molt poc temps i l'estalvi en residus és molt 
important. Les piles contenen metalls pesants com 
el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencial-
ment perillosos per a la salut i el medi ambient. El 
cost per a reciclar les piles és molt elevat i és acon-
sellable l'ús de piles recarregables.

A l’hora de separar millor la 
matèria orgànica és aconsellable 
embolicar amb paper de cuina les 
restes de menjar molt humides 
(peix, carn, etc.), per evitar que 
suquegin.

Maig

Les invasions de caragols les 
evitem fent una ratlla, 
que no passaran, amb 
cendra o guix.

Recol.lecció de maduixes, 

enciams, escaroles, faves, 

pèsols, alls tendres i 

cebes tendres.

FESTA
MAJOR

FESTA
MAJOR

FESTA
MAJOR

FESTA
LOCAL

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 1 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

SANT JOAN

Juny
Per prevenir la majoria de les malalties de les toma-
teres s'ha de fer la següent barreja: sulfat de coure, 
sofre, calç viva i aigua fent una pasta que s'aplica 
amb un pinzell al peu de la tomatera (uns 20 o 30 
cm.). El mateix producte, amb més aigua, es pot apli-
car a tota la planta polvoritzant-la. Si voleu evitar 
problemes de fongs, el millor és ruixar-les amb llet.

Les cireres, 
d'una a una pel maig, 
i pel juny, a grapats.

L'alvocat és una  fruita que té una gran 
quantitat de vitamines i minerals, és 
rica en àcids grassos insaturats i en 
potassi, i plena d'antioxidants. Perquè 
l’alvocat maduri, posem-lo dins una 
bossa de paper amb un plàtan o una 
poma. Un cop obert, guardem l’alvocat 
untat amb llimona a la nevera, tapat 
per evitar que l’aire n’oxidi l’interior.

  És una beguda tradicional de les terres 
catalanes amb més de mil anys d’antiguitat. Aquest 
licor es prepara a base de nous verdes, aiguardent o 
alcohol. Es barreja amb varies herbes aromàtiques i 
medicinals, i segueix un procés de maceració durant 
un cert temps a “sol i serena”, habitualment quaranta 
dies. Tradicionalment la ratafia es realitza en els dies 
pròxims a la festivitat de Sant Joan, que és el moment 
en el qual les nous estan verdes.

La ratafia

FESTA DE
MERLANT

   FESTA DE
LES pEDRERES

   FESTA DE
LES pEDRERES

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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Productes potencialment perjudicials com pintures i ver-
nissos sobrants, tints, dissolvents, oli mineral, productes 
fitosanitaris; aquests productes i els seus envasos es 
consideren residus especials i la recollida selectiva es fa 
a les deixalleries.

Juliol

RECEPTAPATÉ DE TOMÀQUET

Necessitarem
1 albergínia gran
2 nyores seques
2 cullerades de tomàquet fregit
100 g de cacauets
50 g de panses
Oli d’oliva verge extra
Sal

Aprofitem la pell de la llimona 
pel rentaplats, deixa bona olor 
i ajuda a la rentada.

Amb l’energia necessària 
per fabricar una llauna 
d’alumini funcionaria un 
televisor durant 2 hores.

Preparació
1. Fregiu l’albergínia, tallada a daus, amb poc 

oli. Hidrateu les nyores fent-les coure amb 
aigua a foc lent, 10 min.

2. Barregeu tots els ingredients en un recipient 
i tritureu-los.

3. Serviu-ho acompanyat amb grills de coliflor, 
pastanaga o carbassó tallats a la juliana, o 
amb pa.

 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

FESTA
D’USALL

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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AgostEs recullen les cebes 
(cal deixar-les assecar 
al mateix hort) i la 
majoria dels productes 
de l'hort.

Per guardar l'oli de cuina usat, 
podem aprofitar garrafes d'oli 
buides. Un cop s'hagi refredat 
una mica, abocarem aquest oli 
dins la garrafa utilitzant un 
embut petit. Aquesta garrafa 
d'oli un cop plena la portarem a 
la deixalleria més propera.

Les sardines estan grosses i grasses, perquè la 
tradició pesquera assegura que el millor moment 
per menjar-les són en els mesos que no conte-
nen la lletra erra en el nom, és a dir, maig, juny, 
juliol i agost. Així que, fins al setembre, són 
ideals. Pel que fa a les gambes, també l’estiu és 
el moment perfecte per assaborir-ne les millors.

Per cada ampolla de 
vidre retornable que 
reutilitzem evitem el 
consum de 40 tetrabrics.

Conservem l’enciam net i sec 
(amb una centrifugadora) i dins 
d’una carmanyola a la nevera, 
amb un parell de tovallons de 
paper de cuina entre les fulles. 
Tallem l’enciam amb ganivets 
de plàstic o ceràmica, retarda-
rem l’oxidació.

 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

L’ASSUMPCIÓ

GALES
DE MATA

GALES
DE MATA

GALES
DE MATA

FESTA
LocAL

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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Setembre
Les tomates de penjar s'han 
de treure a rams, posar-les 
en un lloc sec i ruixar-les 
amb aigua salada.

Comença la verema. Recol·lecció 
de fruits com prunes, pomes, 
figues, nous, castanyes i mores 
per a fer confitura.

Les parts dures de la verdura, les peles 
netes o els troncs, podem congelar-los 
i aprofitar-los per fer una crema o brou. 
Si la verdura s’està fent malbé, escal-
dem-la durant uns minuts, refredem-la 
i congelem-la. Però no congelem mai 
cogombres ni enciams.

La bona fusta 
per obrar, 
el setembre 
s'ha de tallar.

 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 1 2 3 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

DIADA
NACIONAL 

DE CATALUNYA

30

FESTA DE
SANT LLOP 

DE MIÀNIGUES

FESTA DEL
BOSC DE CAN 
GINAEBREDA

FESTA DE
PUJARNOL

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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Octubre
RECEPTA

COULANT DE BOLETS

Necessitarem
35 g bolets frescos de temporada
5 g de mantega
1 cullerada de conyac
35 g de nata
15 g de farina
1 ou
Sal
Pebre

           Fes el teu propi compostatge. 
Si tens hort o jardí, pots fer el teu 
propi adob per a les plantes trans-
formant les restes orgàniques, com 
les peles de fruita i verdures, en 
compost, un adob natural útil per a 
l’agricultura i la jardineria.

Les càpsules d’alumini o plàstic que contenen marro de cafè 
no es consideren envasos, ja que formen part inseparable del 
producte i són necessàries per al seu consum. Per això, no 
són envasos lleugers i no es poden llençar al contenidor groc, 
i per tant s’han de portar a la deixalleria.

Quan l'octubre 
va a la fi tots 
els ocells d'hivern 
ja són aquí. 

Preparació
Escalfem el forn a 250 °C. Netegem els bolets i els 
tallem a trossos. Saltegem els bolets amb la mantega 
un parell de minuts, flamegem-los amb el conyac i li 
afegim la nata. Deixem-ho refredar. Afegim-hi la 
farina, l’ou i ho condimentem. Col·loquem la massa en 
motlles de silicona o en motlles untats amb mantega 
i enfarinats i deixem-ho coure al forn durant 6 minuts 
a 250 °C.

Sembrarem cebes, enciams, 
bledes, escaroles, raves, 
pèsols, julivert (per 
sembrar-lo caldrà buscar 
un lloc sec i exposat al 
sol), faves, espinacs. Cal 
mantenir net l'hort de les 
primeres fulles que cauen.

 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

FESTIU

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Novembre
Novembre, mes de castanyes, 
nous, olives i patates.

Els arbres de pinyol, 
pel novembre 
s'enterren i pel 
maig surten al sol.

Sabies que una patata mitjana conté la meitat de la 
dosi recomanada diària de vitamina C? Les patates 
han d’estar ben airejades. Posem-les en una reixeta o 
bossa de malla. Si deixem una poma a prop de les 
patates es conservaran millor. En un lloc fresc i fosc!

Cal protegir les plantes 
de l'hort de les gelades.

Opta per comprar productes 
procedents de la producció 
agrària ecològica i productes 
de comerç just. D’aquesta 
manera ens assegurem que 
han estat produïts de forma 
sostenible, tenen totes les 

garanties sanitàries i tenen un valor 
sociocultural afegit.

Es recullen els fruits 
de la tardor i les 
cireretes d'arboç 
per a fer confitura. 

TOTS
SANTS

FESTA DE 
SANT ANDREU

DE MATA

RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable
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RECOLLIDA DE TRASTOS I MOBLES VELLS
prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

RECOLLIDA  
DE ROBA

LES RESTES DE PODA NO LLENYOSA es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable

 ORGÀNICA ENVASOS PAPER i REBUIG ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 1 2 3 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

NADAL SANT
ESTEVE31

FESTIU

FIRA D’HIVERN LA IMMACULADA

Com a desembussadors: Utilitzem 
aigua bullint, bicarbonat o vinagre.

Per a la neteja dels mobles: Fregar 
amb una part de llimona i dues d'oli 
d'oliva.

Les verdures són altes en fibres, fet que ens ajuda 
a millorar el trànsit intestinal, a combatre el res-
trenyiment i a eliminar impureses. Són aliments 
baixos en fructosa (molt més que la fruita) i conte-
nen moltes vitamines i beneficis. 

10:30 AM

85%

Desembre

Més del 90% dels components dels 
telèfons mòbils es poden recuperar i 
reutilitzar. El reciclatge més costós és 
el de les bateries, perquè contenen 
metalls potencialment tòxics. Cal por-
tar-los a les deixalleries i als punts de 
recollida selectiva establerts per tal 
d’assegurar-nos que es gestionaran 
correctament.

Si bons raïms vols menjar, 
pel desembre la vinya has 
de podar.

30*
23*

*Recollida especial: orgànica i envasos
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