Guia d’

¡Bienvenidos!
Benvinguts!
El Moviment Banderes Verdes és un projecte d’ Ecovidrio que tracta de donar resposta
als elevats índexs de consum d'envasos de vidre durant l'estiu al canal de l'hostaleria i
que es concentren en determinades zones de la nostra costa amb elevat índex turístic.
El Moviment Banderes Verdes és un compromís que adquireix Ecovidrio per a dotar
de mitjans, informació i incentius als professionals hostalers de municipis amb alt
potencial de millora en la recollida selectiva d'envasos de vidre a l'estiu.
De la mateixa forma, el Moviment és la materialització del compromís de tots els
ajuntaments que creuen en la necessitat de treballar per un desenvolupament més
sostenible, en aquest cas a través del reciclatge, i d'involucrar en aquest viatge a un
sector amb tantíssim pes com és l'hostaleria.
#MovimientoBanderasVerdes
www.banderaverde.es

Som Ecovidrio
Ens encarreguem del reciclatge dels residus de vidre a tota Espanya. No tenim ànim de lucre i el nostre
únic objectiu és incrementar la taxa de reciclatge al nostre país, tal com exigeix la Unió Europea. Per una
societat més sostenible!
Els nostres ingressos provenen de les companyies
que envasen els seus productes en vidre. Aquest
ﬁnançament ens permet gestionar tota la cadena
de reciclatge a través de convenis amb els
ajuntaments sense que suposi un cost extra per
als ciutadans.

Posem en marxa campanyes per a mobilitzar la
societat: al carrer, en grans esdeveniments, a les
escoles. És un treball en equip!
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AL CONTENIDOR VERD!
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Hostaleria i reciclatge
A l'hostaleria es generen gran quantitat
d'envasos de vidre d'un sol ús, per la qual
cosa la teva contribució és molt important
en el camí cap al desenvolupament
sostenible.
A més, reciclar vidre és una obligació que
recullen les ordenances municipals.

Volem ajudar-te!
Compta amb nosaltres
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Ets un gran generador
i necessites mitjans?

Necessites un contenidor?
El més pròxim està ple o en mal estat?

Et proporcionem gratuïtament galledes
especials per a facilitar-te el treball.

Tramitem la teva petició per a que passin a recollir-lo
o quedi en perfectes condicions d'ús

Galledes adaptades
Segons necessitat

Tens dubtes
sobre reciclatge?
Et donem tota la informació i la formació que necessitis
Telefona'ns al

900 555 700

o escriu-nos

horeca@ecovidrio.es

i si vols saber més:

www.ecovidrio.es

