
Ajuntament d’Argençola  Butlletí núm.1:  Juliol  2019 

 

                                                                                          

FUNCIONAMENT DE LES ÀREES 
TANCADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Àrea tancada d’Argençola 

 

 

Amb l'arribada de l'estiu 

s'incrementen els veïns que 

fan ús de les àrees tancades 

per deixar-hi els residus.  

Per aquest motiu us recordem 

que cal fer-ne un bon ús.  

S'han de separar els residus 

i no deixar-ne per terra, per 

ajudar a mantenir la netedat 

del recinte. 

 

 

A les àrees tancades no si 

poden deixar voluminosos, ni 

restes de material d’obres.  

Per la seva recollida s'ha de 

contactar amb el Consell 

Comarcal - Anoia Verda 

per telèfon al 689714713  

o bé a info@anoiaverda.cat,  

 per concretar dia i hora. 

 

 

Deixar voluminosos abandonats, encara que sigui dins de l'àrea tancada, pot ser 

motiu de sanció, segons allò que estableix l'Ordenança reguladora de la gestió de 

residus municipals del Consell Comarcal de l'Anoia. 

 

mailto:info@anoiaverda.cat
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Foto: Àrea tancada d’Argençola 

 

 

 

 

 

Les restes vegetals o de poda, es poden llençar a la zona indicada amb un rètol, 

al talús que queda darrera de la zona de la bàscula i l’àrea tancada d’Argençola. 

Us recordem els dies del servei de recollida i com s’ha de deixar cada tipus de residus 

als diferents contenidors, per optimitzar-ne el seu ús. 
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A la web d’Anoia Verda ja hi podeu trobar els primers resultats de la implantació del 

nou model de recollida d’escombraries en àrees tancades o porta a porta, en funció 

del model de cada municipi.  

Les dades corresponen a l’exercici 2018 i us mostrem els totals de l’Anoia, els 

d’Argençola i els dels nostres veïns Montmaneu i Veciana, perquè en pugueu fer la 

comparativa. 

 

Si teniu dubtes per distribuir els diferents residus de casa vostra al contenidor 

correcte, us pot ajudar la informació que trobareu a la web Anoia Verda 

www.anoiaverda.cat i la web Residu, on vas? www.residuonvas.cat   

La Generalitat de Catalunya també ha implementat aquesta informació en una App 

gratuïta anomenada Residus, que també podeu trobar si la cerqueu amb el nom de 

Residu on vas? 

http://www.anoiaverda.cat/
http://www.residuonvas.cat/
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EBANDO, EL CANAL DE COMUNICACIÓ 
DE L'AJUNTAMENT AMB ELS VEÏNS 

 

 

 
Us volem recordar l’existència del canal de comunicació eBando, que fa servir 
habitualment l’Ajuntament per enviar comunicats als veïns. 
 
Aquest sistema ha substituït l’antic sistema de missatges per SMS i per aquest motiu 

considerem important recordar-vos com instal·lar-lo, per si algun veí encara no en 

disposa.. 

 

eBando funciona a través d’una App que cal instal·lar-se al telèfon mòbil de cadascú. 

El procés d’instal·lació és molt senzill i només cal tenir un smartphone amb sistema 

android o ios. Un cop instal·lat us arribarà una notificació cada cop que l’Ajuntament 

faci una comunicació. 

 

Com instal·lar l’app eBando 

Des del telèfon mòbil accedir a Play Store pel sistema android o l’apple store si 
teniu un IPhone 
 
Cercar l’aplicació i instal·lar: eBando de Digital, S.L. Comunicació  
 
Un cop instal·lada obrir l’aplicació i triar “cercar canals” 
 
Triar “cercar ara” podeu cercar per nom Argençola o per codi postal 08717 
 
Marcar “Argençola”, validar i guardar 
 
A partir d’aquest moment rebreu una notificació d’avis d’arribada quan l’Ajuntament 
envií qualsevol missatge.  
 


