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Vigila 
el teu 
gos

Recordeu que les mascotes sorolloses han de
romandre a l’interior dels habitatges de les 22 i fins

 les 8 hores, per tal de garantir el descans dels veïns

Recordeu no abandonar 
les deposicions dels 
animals domèstics a la 
via pública, així com en 
camins forestals, parcs 
públics i zones boscoses

No 
aparquis damunt

la vorera ...

No llenceu 
les bosses de brossa 
domèstica ni 
les restes de poda 
a les papereres. 
Feu-les servir per 
llençar papers 
i deixalles petites

Utilitza les 
papereres 
de forma 
adequada

Cuida les 
tanques 
vegetals

No malmeteu els elements 
que conformen el mobiliari urbà

... ni excedeixis 
la velocitat

Cuida el 
mobiliari 

urbà

Respecta 
les normes 
de circulació

Cal mantenir les tanques 
vegetals ben podades per 
tal que no impedeixin ni 
dificultin el pas per les voreres 

Utilitza cubells 
tancats per llençar 
les escombraries

No deixis les bosses 
d'escombraries penjades 
a la façana del teu domicili

VbcCuida Valldoreix:
és cosa de tots
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Església Protestant de Valldoreix
Parròquia de Sant Cebrià
Espai Garden
Parc Sant Cebrià
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Pl. Mari a
Sabate r

Pl. Mas Roig

Av. Monmany

Av. Vall d’Or

Rbla. Mossèn Jacint Verdague
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Pl. Ones

ADOLF 
Taller d’Art

Carretera de Vallvidrera
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Sant Cugat

Barcelona
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Carrer Sant  Albert




