CAMPAMENTS i més 2018
ZONES D’ACAMPADA
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Cerbi. Zona de contenidors del poble. Fraccions: envasos, paper, vidre i resta. Per la orgànica tenen compostadors comunitaris. En
aquesta zona NO es pot fer la recollida d’orgànica dels campaments.
Unarre. Zona de contenidors del poble. Fraccions: envasos, paper, vidre i resta. Per la orgànica tenen compostadors comunitaris. En
aquesta zona NO es pot fer la recollida d’orgànica dels campaments.
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Escalarre. Zona de contenidors del poble. Fraccions: envasos, paper, vidre i resta. En aquest nucli la orgànica es posa en compostadors
comunitaris, no es fa la recollida porta a porta (PaP) de residus, però al estar a prop de la ruta del PaP passarem a recollir la fracció orgànica
seguint el calendari del PaP.
Fracció orgànica: Per als campaments d’aquesta zona donem dos contenidors de 240 litres i bosses al propietari del terreny (Albert
Castellarnau), fundes i bosses compostables. El propietari del terreny s’encarregarà de gestionar els contenidors. Els contenidors els podran
tenir a la zona d’acampada i portar-los a la zona de contenidors del poble un cop plens, sempre seguint el calendari de recollida porta a
porta (adjuntem calendari). S’hauran de deixar els diumenges, dimecres i divendres a la nit. L’endemà al matí, un cop buits, ja se’ls podran
emportar a la zona d’acampada.
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4 Tavascan. Zona porta a porta. En aquest nucli s’ha d’utilitzar la zona de contenidors de l’àrea d’emergència del poble situada a un km
del poble direcció Pla ed Boavi. Fraccions envasos, paper, vidre, orgànica i resta.
Per a la fracció orgànica es subministraran dos contenidors per a cada terreny d’acampada, quan estiguin plens es deixaran a la zona de
contenidors i un cop buidats es podran recollir per portar-los al terreny d’acampada. La fracció orgànica sempre haurà d’anar en bosses
compostables que seran subministrades pel propietari del terreny (Ricard de Casa Marxant).

Estaron. Els terrenys d’acampada estan abans d’arribar al poble, al costat de la carretera C-13. En aquesta zona de campaments
muntem una bateria de contenidors al desviament de la C-13 cap a Estaron. Aquest contenidors només estaran durant les èpoques en les
que hi ha campaments, posteriorment es retiraran. La fracció orgànica haurà d’anar sempre en bossa compostable, aquestes bosses les
subministrarà el propietari del terreny (Juan Bardina)
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Roní. Zona de contenidors del poble. Fraccions envasos, paper, vidre i resta. No hi ha contenidor orgànica ni compostador. Per aquesta
zona els campaments faran servir els contenidors del poble. Mentre durin els campaments ficarem un contenidor de 240 litres d’orgànica a
la zona de contenidors. La fracció orgànica haurà d’anar sempre en bossa compostable, aquestes bosses les subministrarà el propietari del
terreny (Miquel Blasi)
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Fracció orgànica: S'entén com a fracció orgànica les restes vegetals, restes de menjar, paper de cuina, etc.
Aquesta fracció sempre ha d’anar en bosses compostables. Aquestes bosses les ha de subministrar el propietari del terreny
d’acampada.
Àrea de contenidors: Hem de tindre en compte que la zona de contenidors esta dimensionada per una població concreta. A les
èpoques d’estiu, degut al turisme, campaments, etc.. augmenta molt la població i els contenidors poden quedar desbordats.
Des del servei de recollida incrementem la dotació de contenidors i la freqüència de recollida però cal avisar al servei si els
contenidors estan plens. El telèfon del servei de recollida és el 973 620 310 o 666 408 002
Tancament del campament: Un cop s’acaba el campament, i es deixa net el terreny d’acampada, s’hauran de triar els residus que
se’n hagin generat. Els residus tals com tendals, plàstics, roba, bidons, ferralla, fustes, olis de cuinar, .... que no són propis de cap de
les fraccions típicament municipals (paper, envasos, vidre, resta i orgànica) s’hauran de portar a alguna de les dues deixalleries de la
comarca ubicades a Sort i a Esterri d’Àneu.
Horari deixalleries:
Deixalleria de Sort: de 9 a 14h de dilluns a diumenge i de 16 a 18h dimarts, dijous, dissabte i diumenge. 973 620 310 – 666 408 002
Deixalleria Esterri d’Àneu: dilluns i dimecres de 8 a 17h, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15h i dissabte i diumenge de 9 a 14h i de
15 a 17h. 652 894 458

