
ANIMALS DE COMPANYIA
Els gossos han d’anar lligats i els potencialment perillosos amb morrió 
pel carrer fins als pipi-cans, on poden anar sense. S’han de portar 
bosses i recollir SEMPRE les seves defecacions.

Barri Centre Passeig del Canal / Centre Cívic Sant Pancraç
 Major / Jacint Verdaguer
 José Agustín Goytisolo (Vinyoli-Montjuïc)
 Parc del Mil·lenari (Maria Tarrida-Creu Muntaner)

Les Planes Parc de la Fontsanta. C/ Fontsanta

Pla del Vent-Torreblanca C. Torreblanca / Rubió i Tudurí / Av. de la Generalitat

Residencial Sant Joan Parc de la Fontsanta / C. Sant Martí de l’Erm

DEIXALLERIA
Carrer d’Àngel Guimerà amb avinguda del Baix Llobregat
08950 Esplugues - Sant Joan Despí
Telèfon: 93 371 57 46
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, i dissabte, de 9 a 14 h

DEIXALLERIA MÒBIL
• Torrent d’en Negre amb el carrer Major (Centre):
 dimecres de 9 a 10.50 h i dijous de 16 a 17 h
• Pl. del Mercat / c. John F. Kennedy (Les Planes):
 dimecres d’11 a 12 h  i dijous de 17.10 a 18 h
• C. de la Torreblanca:
 dimecres de 12.10 a 13 h i dijous de 19.10 a 20 h
• C. de Jacint Verdaguer, davant Centre Cívic Antoni Gaudí (Residencial Sant Joan):
 dimecres de 13.10 a 14 h i dijous de 18.10 a 19 h
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SJD NETA I CÍVICA
MOBLES
Cal trucar al 93 480 60 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 h i t’indicaran quan i on els 
pots deixar, també ho podeu fer a través del formulari que trobareu al web municipal 
sjdespi.cat. ÉS IMPORTANT COMPLIR LES INDICACIONS QUE US DONEN DES DE 
L’AJUNTAMENT. També els pots portar a la Deixalleria de la Fontsanta.

OLI VEGETAL
Pots trucar al 93 480 60 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 h i el passem a recollir per 
casa vostra els dimecres per la tarda. També ho podeu fer a través del formulari que 
trobareu al web municipal sjdespi.cato porlar-lo a la deixalleria mòbil i a la Deixalleria 
de la Fontsanta. NO ABOQUEU L’OLI PER L’AIGÜERA NI EL DEIXEU AL COSTAT 
DEL CONTENIDOR.

RESIDUS ESPECIALS
Piles: en els elements de publicitat exterior del carrer (MUPIS),
 equipaments municipals, comerços i deixalleria mòbil.
Medicaments: farmàcies.
Bombetes i fluorescents: establiments com ferreteries i botigues de llums i 

deixalleria mòbil.
Mòbils, carregadors: botigues especialitzades i deixalleria mòbil.
Petits electrodomèstics: tant a la deixalleria mòbil com la deixalleria de la 

Fontsanta fixa.

ROBA
La roba es pot dipositar als contenidors de Roba Amiga, els recull una empresa de garantia 
social que promou la reinserció laboral. NO ES POT DEIXAR FORA DEL CONTENIDOR.

PUNTS DE RECOLLIDA D’ARBRES DE NADAL
del 8 al 14 de gener de 2018
• Pl. Ermita amb el carrer de Bon Viatge
• Pg. del Canal amb l’av. de Barcelona (zona de petanca)
• Rambla Jujol amb el carrer de Baltasar d’Espanya
• Pl. de Sant Joan
• Centre cívic Les Planes, al carrer de J.F. Kennedy
• Carrer d’Antoni Gaudí amb el carrer de Josep Tarradellas
• Av. Generalitat amb l’av. de Lluís Companys
• Centre cívic Torreblanca, a l’av. Lluís Companys amb el carrer Rubió i Tudurí
• Deixalleria

A Sant Joan Despí generem 13.142 
tones de residus a l’any, un 36,5% 
dels quals separem als contenidors 
adequats per reciclar. La resta van 
a l’abocador. Per mitigar el canvi 
climàtic i reduir emissions de CO2 
també cal reduir la quantitat de 
residus que generem, reutilitzar 
els objectes (reparar, transformar, 
intercanviar) i després col·locar 
cada residu al seu lloc. La compra 
responsable ens ajuda a no 
malbaratar aliments ni recursos 
i afavorir una economia baixa en 
carboni.

Si tens dubtes amb algun residu pots 
consultar-ho a www.residuonvas.cat

NO DEIXEU RES FORA
DEL CONTENIDOR

ELS RESIDUS


