
Dipositar les bosses de fem dins dels contenidors.
Recollida de trastos de la via pública, avisar als serveis municipals 

en el Telèfon GRATUÏT 900 921 922 
o bé envia un correu electrònic a brigada.obras@ayto-burjassot.es

“Passeu per favor a recollir demà C / ..., gràcies".

Ecoparc Paterna / Carrer Algepser
Horari d'obertura:

Dilluns a Divendres:  de 8:00 a 21:00 h. 
Dissabtes i Diumenges: de 9:00 a 14:00 h. Festius tancat.

Viure i conviure. Com vols veure la teua ciutat?...
No tinc 
temps.

És fàcil posar excuses...
Més difícil és pensar en les conseqüències...

Degradació del medi ambient, contaminació de l'aire, l'aigua i la terra, deteriorament 
de la salut de la població, disminució de la qualitat de vida, pèrdua de recursos...
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VidreOrgànicEnvasos lleugers Paper i cartó

Mai em 
recorde.

No tinc 
espai 
a casa.

STOP
excuses

Fem 
orgànic

Participa en els xicotets canvis i comença a reciclar. 
Practica la cultura del reciclatge amb els més menuts 

i que et vegen reciclar a casa.

Volem millorar,ajuda’ns

ECOparc

Pinta de verd el que es fa bé.
I de roig el que cal millorar.

Volem 
millorar,
ajuda’ns



El pipí 
em 

destruïx.
BURJA

Este és 
el meu gos... 
S’anomena
Burja.

Hora de 
passejar!

Els excrements transmeten malalties 
a persones i altres animals.

Generen focus de brutícia i mals roïns...

Ecs!

Trau a passejar la teua mascota i dedica-li temps, 
no t'oblides d'educar-la.

No oblides portar la botelleta desinfectant
i bosses per recollir els excrements.

Compartix la via pública, parcs i jardins.

Assegura't que la teua mascota 
compte amb una placa 

d'identificació que incloga les teues dades.
Has d’inscriure-ho en el cens municipal 

i portar xip identificatiu.

Si la teua mascota té nom, té amo.

Seu-te
Burja.

BURJA

STOP Diposita la bossa a l'interior de la paperera…
Cuida el teu entorn.

TOBY

Presta atenció al que 
fa la teua mascota.

No permetes que la teua mascota 
entre en terrenys cultivats...

Quan el tragues a passejar, porta collar i corretja (portar lligat),
no pots controlar el que passa al teu voltant.

MOSS

Sempre amb boç.

Pipicans.

1   Parc Escalante.    2  Carrer Bétera (al costat de la via).    3  Carrer Virgen de la Cabeza (enfront de Brigada d'obres).    4  Estació del metro de Burjassot (parc infantil).    5  Carrer Marià Benlliure (baix el pont, abans d'arribar al col·legi).    6  Parc La Granja (Fase 1, pròxim a la Plaça del Carraixet). 
7 Parc Missioner José García (pegat al Camp de Futbol de Los Silos).    8  Carrer Severo Ochoa.    9  Passeig del Rajolar (una poquet abans de la confluència amb Pintor Sorolla).   10 Carrer Maria Ros (aparcament).    11  Carrer Maria Ros (a l'altura de CEMEF), Gospark.    12  Zona Plaça Guillem Agulló, Gospark.

Volem 
millorar,
ajuda’ns


