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Àger, agost de 2010

PROBLEMÀTICA EN LA RECOLLIDA DE ESCOMBRARIES
HORARI
D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

Com cada any per aquestes dates, tenim greus problemes per fer
correctament la recollida tant de fracció rebuig, com de la selectiva.

Oficines:

Ens trobem amb la dificultat de que els camions de la empresa
concessionària molt sovint tenen problemes per accedir als
contenidors perquè hi ha molts vehicles mal estacionats.
Això comporta que la majoria dels dissabtes, quan venen a recollir
la selectiva no es poden buidar els contenidors, donant al poble
mala imatge i a la vegada i més important suposa un perill
potencial per a la salut de tots.

Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 dilluns i dijous
HORARI D’ATENCIÓ
DE L’ALCALDIA:
Contactar amb
l’Ajuntament

AJUNTAMENT
d’ÀGER
Plaça Major
25691 ÀGER
Tel: 973.455.004
Fax: 973.455.203
ajuntament@ager.cat
www.ager.cat

La recollida dels contenidor normals (grisos) es fa tres vegades a
la setmana (dilluns, dimecres i divendres). Moltes vegades queda
la meitat del poble sense fer la recollida pel problema anteriorment
exposat (no poden passar els camions, no poden entrar a la Plaça
Major i no poden girar a la mateixa).
Som conscients que estem mancats de llocs d’aparcament i molt
més ara a l’estiu. Com alguns sabeu les previsions fetes al Bancal
de St. Joan, per convertir-lo en zona d’aparcament, no es van
poder fer realitat. No obstant estem treballant per poder aconseguir
un lloc on poder aparcar els vehicles, tant dels que som tot l’any al
poble com de la gent que ens visita, però hem de ser molt
conscients de que aquest aparcament no el tindrem al cantó de
casa.
Hauríem de fer l’esforç tots plegats de respectar les senyals de
prohibició d’aparcar i tenir una mica de sentit comú a l’hora de
estacionar el cotxe mirant de no obstaculitzar la feina dels camions
de les escombraries, i/o dels vehicles d’emergència (BOMBERS).
No es la nostra voluntat
el ficar prohibicions ni d’avisar
contínuament als Mossos d’Esquadra, però entendreu que s’han
de prendre mesures per solventar el problema.
Passeu un bon estiu i una bona Festa Major.
L’Ajuntament d’Àger

