
EN FELIUET 
I ELS SEUS VEÏNS 

EL RECICLATGE 
A casa treuen cada dia la fracció de 
fems que toca i a l’hora corresponent: 

 

VIDREVIDRE  
Dilluns a partir  
de les 8.00 h. 

  
ENVASOSENVASOS  
Dilluns a partir 
de les 20.00h. 

 
REBUIGREBUIG  
Dimarts a partir 
de les 20.00h. 

 
ORGÀNICAORGÀNICA  
Dimecres, divendres 
i diumenge a partir 

de les 20.00h. 
*Els bolquers i compreses es poden treure els mateixos dies 
que la matèria orgànica però en una bossa blanca a part. 

 
PAPERPAPER  
Dijous a partir 
de les 20.00h. 

A més, si han de tirar alguna cosa que 
no es recull a la recollida selectiva, com 
ara piles, olis o roba, ho duen al punt 
verd municipal.  
Què està obert a l’hivern de dilluns a 
diumenge de 9.00h a 13.00h i de 15.00h 

a 18.00h. 
I a l’estiu (de l’1 de 
juny al 30 de 
setembre) de dilluns 
a diumenge de 
9.00h a 13.00 h i de 
17.00h a 20.00h. 

En el cas d’haver de tirar voluminosos 
(electrodomèstics i mobles), saben que 
l’Ajuntament té un servei de recollida el 
segon i quart dijous de mes, i que l’únic 
que han de fer és cridar a les oficines 
municipals per apuntar-se, i la brigada 
passarà a recollir-ho el dia indicat. 



ALS ESPAIS PÚBLICS 
A en Feliuet i els seus amics, els encanta 
jugar pels carrers, parcs i places del 
poble. Per això, tenen cura de l’entorn, 
sense fer malbé el mobiliari urbà i tirant 
els fems a la paperera. 

JUGANT AMB ELS AMICS 
Procuren no molestar a la resta de veïns 
que també passegen i fan ús dels espais 
públics. 
Intenten evitar els renous innecessaris. 
Si juguen amb la pilota, ho fan a un 
espai en el qual està permès i sense 
copejar portes, finestres, cotxes i 
mobiliari urbà 

En el passat fulletó explicàvem que en Feliuet 
fa tot el possible per estalviar aigua. 
 

Recorda que tots podem ser súper 

estalviadors d’aigua com en Feliuet! 

L’aigua és un recurs escàs del 
qual cal tenir cura. És un 
patrimoni imprescindible per 
a la vida. 

Hem de fer els nostres deures 
amb el medi ambient. 
Controlant el nostre consum 
podrem estalviar una gran quantitat d’aigua i 
fer que el nostre planeta continuï sent blau. 
Hem de tenir més cura que mai amb l’ús de 
l’aigua i ser responsables al màxim per no 
malgastar-la. 

Hi ha nombroses formes d’estalviar aigua però 
totes comencen per tu. 

Encara que et sembli que 
l’estalvi d’un sol dia o 
persona és petit, la suma 
serà molt important. Cada 
gota compta! 

En Feliuet, aquesta vegada ha decidit 
passar a l’acció i convertir-se en un 
BON CIUTADÀ fent tot el possible per 
a la bona convivència amb els veïnats. 
 

AMB ELS ANIMALS 

Aquest que l’acompanya és n’Ibull, la 
seva mascota. El nostre amic, el cuida 
molt bé i, cada dia, el treu a passejar 
fermat amb la corretja i amb el morral 
posat. 
 
Sempre du unes bossetes i recull els seus 
excrements. A més, quan neteja la 
terrassa de casa, s’assegura que no hi ha 
restes de pèls ni d’excrements i que 
l’aigua que aboca al carrer és neta.  
 
Si veu que algú fa una injustícia a algun 
animal, dona avís a la Policia Local. 
 

Hola! Us en recordau 
de mi, en Feliuet, el 

SÚPER ESTALVIADOR 
D’AIGUA?? 


