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- Nota de premsa -

Mollet s’adhereix a la Setmana Europea de la prevenció
de residus amb diferents activitats
L’Ajuntament de Mollet del Vallès s’adhereix a la Setmana Europea de la
prevenció de residus que es commemora del 21 al 29 de novembre.
L’objectiu d’aquesta setmana es sensibilitzar la població per tal de reduir
el nombre de residus que generem.
En el marc d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Mollet ha organitzat un seguit
d’activitats per tal de sensibilitzar als molletans i a les molletanes sobre els
residus que generen i la necessitat de reduir-los per tal de preservar el nostre
entorn.
Així, hi haurà un taller de fer sabor centrat en el procés tradicional per fer-lo i
incidint en el reciclatge domèstic. Durant l’activitat es recordarà que el sabó
també es pot fer amb oli de cuina que ja hem utilitzat i del perill que suposa
abocar-lo per l’aigüera.
D’altres tallers estaran centrats en el manteniment i les reparacions bàsiques de
les bicicletes i amb l’aprofitament d’aliments. Amb aquest taller es pretén
conscienciar a la gent que, de vegades, llencem aliments que encara es poden
aprofitar per elaborar altres àpats ja que encara conserven el seu valor nutritiu.
Al marge dels tallers, durant aquests dies, a la parada verda situada al quiosc de
la Plaça de Catalunya, es repartirà material reciclat, com ara bosses per anar a
comprar, carmanyoles pels més menuts o cubells destinats a la separació de la
Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM)
Totes les activitats estan organitzades per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, el
Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona,
l’Agència de Residus de Catalunya i la Xarxa de Ciutats i Pobles per la
Sostenibilitat.
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