
PERQUÈ LA HIGIENE
  NO ÉS CAP JOC!

Amb la voluntat de tots,
tot és possible!

www.cassa.cat/buscatifes

ELS INTERESSATS A PARTICIPAR EN LA CAMPANYA COM A EQUIP DE 
VOLUNTARIS PODEU SOL·LICITAR-HO:

· A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Can Nadal)
· Amb una trucada a l’Ajuntament al telèfon 972 46 00 05

· Mitjançant un correu a comunicacio@cassa.cat

Si podeu dedicar-hi mitja hora a la setmana, una hora al dia, tot el dia...
PER PETITA QUE SIGUI L’AJUDA SERÀ BENVINGUDA!

VOLEM UN POBLE SENSE TIFES AL CARRER PER:

∙ Millorar la higiene del lloc on vivim.

∙ Passejar sense haver de fer equilibris per mirar on posem els peus.

∙ Evitar les males olors dels carrers i la degradació del mobiliari urbà. 
(Per això també hem d’evitar que els animals orinin a la via pública)

∙ Millorar la convivència veïnal.

∙ Conviure amb ciutadans cívics i contents amb la imatge del poble.

Els avantatges per guanyar la partida són clars.
Les sancions per no recollir excrements d’animals a la via 
pública o deixar-los orinar a façanes d’edificis o mobiliari 
urbà són de 300 €.

Quina opció esculls?
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Marca’ns les àrees del poble més perjudicades
perquè n’estiguem ben informats i sapiguem on hem d’actuar.
Deixa’ns el teu plànol anònim a la bústia que trobaràs a l’entrada de l’antic 
Ajuntament de la plaça de la Coma.
(obert els dilluns de 8 a 15h i de 16 a 18h i de dimarts a divendres de 8 a 15h).

I si estàs més implicat i vols col·laborar perquè aquesta 
campanya sigui un èxit, vine, que busquem voluntaris!

A més, et recompensarem per la teva ajuda ;) + INFO AL DORS

LA TEVA AJUDA ÉS IMPRESCINDIBLE PER A UN CASSÀ MÉS NET!
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