Nota de premsa
Berga instal·la a cost zero 9 mini deixalleries per facilitar el
reciclatge de diversos residus urbans
Des d’avui, la ciutadania ja podrà contribuir en el reciclatge dels residus urbans de manera
fàcil i a cost zero per part de l’Ajuntament de Berga, que ha instal·lat un total de nou mini
deixalleries a diferents punts de la ciutat.

La instal·lació de les mini deixalleries respon a la voluntat de fomentar el reciclatge
d’aquests petits residus altament contaminants i també a una demanda ciutadana. Així ho
explica el regidor de Medi Ambient i Planificació de l’Ajuntament de Berga, Àngel Guiu: “Ja
fa temps que s’està treballant per anar fent passos endavant en la conservació del medi
ambient. A més, aquesta és també una petició ciutadana recollida per part de l’equip de
govern, i una manera d’aconseguir aquests petits objectius és anar dotant Berga de
serveis com aquest, que ajuden al manteniment de la ciutat. En aquest sentit, també tenim
molt clar que és imprescindible la col·laboració ciutadana, i per això des de l’Ajuntament
de Berga esperonem a tothom qui encara no ho faci, que tingui en compte la importància
de reciclar”, diu.

A mans de l’empresa ‘Blipverd’, que s’encarregarà del manteniment i la gestió d’aquest
servei que no suposarà cap despesa pel consistori Berguedà, la ciutadania podrà desferse dels petits residus sòlids d’ús domèstic anant a un únic contenidor, on podrà llançar-hi
discos compactes i dvd’s, cartutxos d’impressora, petits aparells elèctrics i electrònics
(RAEE), piles i bateries de mòbil, i bombetes de baix consum.

Els nou dispositius instal·lats es poden trobar a diferents punts de la ciutat: dos al Passeig
de la Indústria, un a l’alçada del carrer Lluís Millet, i un altre a l’alçada del carrer Quim
Serra; un tercer es pot trobar al Passeig Vila de Casserras amb plaça Gernika; i un quart, al

carrer Gironella amb Avinguda Catalunya (a prop de l’àrea comercial). Se’n poden trobar
tres més al Passeig de la Pau; un amb cantonada carrer de Pere III; un segon a l’espai
central, amb cantonada Gran Via; i un altre a la vora de la plaça de la Creu. Els altres dos
es poden trobar un al carrer Comte Oliba amb carretera de Solsona; i un novè al carrer
Clavé.
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