
Es tracta d’un projecte d’inclusió de les 
persones amb situació de vulnerabilitat 
que pretén facilitar l’accés a diferents 
espais de Juneda a persones amb tras-
torn de l’espectre autista, discapacitats 
sensorials o intel·lectuals i persones amb 
desconeixement de la llengua d’acollida.

Juneda és el primer poble de les Garri-
gues que inclou els pictogrames dins de 
la senyalització del municipi.
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Pictogrames

Nínxols del cementiri

Inici previst
Dilluns 2 de maig

L’Ajuntament de Juneda va signar el 
passat 4 de març el conveni de col·labo-
ració amb la Universitat de Lleida (UDL) 
per dur a terme el projecte de desplega-
ment de comunicació urbana a Juneda i, 
com a resultat de la feina feta, el diven-
dres 1 d’abril es van presentar els pri-
mers pictogrames instal·lats al municipi. 
Aquesta primera fase inclou la col·loca-
ció d’una seixantena de pictogrames en 
equipaments municipals, escoles, co-
merços i serveis.

L’acte va comptar amb l’equip docent 
i els estudiants que han dut a terme 
aquest pla de desplegament de comuni-
cació urbana a Juneda i amb la veïna de 
Juneda Mireia Batlle, que va ser la per-
sona que va sol·licitar i impulsar aquesta 
iniciativa.

Ja han finalitzat les obres d’ampliació 
de nínxols al cementiri de Juneda. 
Aquesta nova fase d’ampliació ha dotat 
el cementiri de 60 nínxols nous i, de 
moment, se’n posaran 40 a disposició 
dels veïns i veïnes de Juneda que així ho 
sol·licitin a l’Ajuntament.

Aquesta adjudicació es farà mitjançant 
sorteig públic.

Ja és una realitat...

Contenidor 
del vidre

Recollida 
voluminosos
973 150 014

Deixalleria
Dimarts i divendres de 13 h a 18 h
Dissabtes de 9 h a 14 h



Resta

La recollida de la resta serà  
els dimarts.

El cubell ha de contenir la resta, que 
pot anar a dins d’una bossa de plàstic 
de qualsevol classe.

Dins de la resta hi ha la resta especial 
(compreses, excrements d’animals, 
bolquers...), que es recollirà cada dia 
de recollida en una bossa o cubell a 
part amb l’adhesiu identificatiu.

Resta orgànica

La recollida de la resta orgànica 
serà els dilluns, els dimecres i els 
divendres. 

El cubell ha de contenir una bossa 
compostable amb les restes a dins.

Què hi llencem?
· Aliments malmesos
· Marro del cafè
· Closques
· Flors
· Restes de menjar
· Tovallons de paper bruts...

Paper i cartró

La recollida del paper i cartró serà  
els dimecres.

El cubell ha de contenir el paper i el 
cartró, que pot anar en una bossa de 
paper o en una capsa de cartró.

Què hi llencem?
· Bosses de paper
· Capses de cartró
· Diaris
· Fulls de paper
· Sobres de paper
· Envasos de cartró...

Envasos lleugers

La recollida dels envasos lleugers 
serà els dilluns i els divendres. 

El cubell ha de contenir els  
envasos lleugers, que poden anar 
a dins d’una bossa de plàstic de 
qualsevol classe.

Què hi llencem?
· Aerosols
· Ampolles de plàstic
· Pots de plàstic
· Brics
· Paper de plàstic 
transparent

· Paper d’alumini
· Safates de porexpan...

Què hi llencem?
· Baietes
· Bastonets de les orelles
· Bombetes de filament
· Bosses d’escombraries
· Encenedors i cigarretes
· Guants i mascaretes
· Bolígrafs...

Punt de recollida de medicaments

Punt SIGRE de la farmàcia

Punt de recollida de  
càpsules de cafè i de piles 

Ajuntament de Juneda

Fraccions

Vidre

Què hi llencem?
· Ampolles de vidre
· Pots de vidre
· Desodorants de vidre
· Flascons de vidre de 
colònia

· Flascons de vidre de 
pintaungles...

Deixalleria

Què hi llencem?
· Penjadors
· Oli de cotxe
· Oli de cuina
· Joguines
· CD i DVD
· Xeringues i agulles...

Aquest mes d’abril s’establirà un punt 
d’entrega del lot de cubells acompanyat 
de material informatiu per a totes les 
famílies de la vila. 

Durant una setmana i en un horari am-
pli, tots els veïns i veïnes podran pas-
sar-hi a recollir-lo.

Atenció i informació 
973 140 995

Consultes i incidències 
mediambient@garrigues.cat


