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Reobren les deixalleries del
Berguedà
A causa de la pandèmia només es permetrà l'entrada d'un vehicle amb una sola
persona a les instal·lacions, dos en el cas de Berga

Una deixalleria del Berguedà. | Consell Comarcal del Berguedà

Aquest dijous 23 d'abril reobriran les deixalleries fixes del Berguedà, o sigui, les de Berga,
Guardiola de Berguedà i Puig-reig, després del seu tancament amb motiu de l'estat d'alarma. Així
ho ha informat el Consell Comarcal del Berguedà
Els horaris de dilluns a divendres es mantenen, tal com estan programats (podeu consultar aquí)
(https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/gestio-residus-municipals/deixalleries/) , ara bé
hi haurà unes normes estrictes de seguretat.

?El #Berguedà https://twitter.com/hashtag/Bergued%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
inicia el procés de reobertura de les deixalleries ?? https://t.co/bOu6sIottC
(https://t.co/bOu6sIottC)
???Les deixalleries fixes obren portes després de més d'un mes tancades, a causa de l'estat
d'alarma pic.twitter.com/0JZLX6xsxR (https://t.co/0JZLX6xsxR)
? CC Berguedà (@ccbergueda) April 22, 2020
(https://twitter.com/ccbergueda/status/1252898744149950465?ref_src=twsrc%5Etfw)
A causa de la pandèmia només es permetrà l'entrada d'un vehicle amb una sola persona a les
instal·lacions, dos vehicles en el cas de Berga perquè la deixalleria és més gran. A més, serà
obligatori l'ús de guants i mascareta per accedir-hi i durant la descàrrega de residus. Caldrà
mantenir la distància de seguretat i no estarà permesa l'entrada a les oficines de les instal·lacions.
Les deixalleries mòbils, en marxa el 4 de maig
Pel que fa a la deixalleria mòbil, es tornarà a oferir el servei el dilluns 4 de maig amb mesures de
seguretat similars. A partir d'aquell moment, es reprendrà el servei començant pel municipi que
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toqui (segons el calendari) el dia de la reobertura. (https://www.bergueda.cat/wpcontent/uploads/2020/02/05-MAIG-deixalleria-m%C3%B2bil-2020.pdf)
La recollida de voluminosos es reprendrà dimarts 5 de maig, ja que els dilluns mai no s'ha prestat
el servei.
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