Nota de premsa
Terrassa, 30 de gener de 2015

Una trobada pel reciclatge i la reutilització tanca
dissabte la campanya “Reciclar bé, té recompensa”
La Plaça Vella acollirà jocs i tallers sobre consum responsable dirigits a
infants i adults

L’Ajuntament de Terrassa celebra aquest dissabte l’acte de cloenda de la campanya
“Reciclar bé, té recompensa” amb la “Trobada pel Reciclatge i la Reutilització.
Gaudim, eduquem i reflexionem”, que tindrà lloc a la Plaça Vella d’11.00 a 13.30
hores. La iniciativa pretén informar i sensibilitzar d’una forma participativa a infants i
adults amb jocs i tallers sobre consum responsable, prevenció, reutilització i
reciclatge.
Entre les activitats organitzades destaquen:
•
•
•
•
•
•
•

‘Sabó amb oli de cuina’, a càrrec de la Fundació Sigea.
‘Fer molins de vent amb materials reciclats’, a càrrec de l’Obrador.
‘Aprendre a separar correctament els residus, què podem treure del
contenidor de resta, què es pot aprofitar i reciclar’.
‘El joc dels impropis’, com fer-ho bé a l’hora de separar a casa.
‘Aprendre a reutilitzar peces i reparar una bicicleta’, a càrrec de Bicicleta
Terrassa Club.
‘Jugar amb materials reciclats i reutilitzats’, a càrrec de Guixot de 8.
‘Jugar amb l’Aventura dels residus’, a càrrec del Consorci de Residus del
Vallès Occidental.

En el marc de la trobada de dissabte també es farà entrega dels tres primers premis
als participants del concurs de fotografia “I tu, com recicles a casa?”.
En cas de pluja, s’ajornarà l’activitat.
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Gener de compostaires i deixalleries
La campanya “Reciclar bé, té recompensa” es va iniciar el passat 1 d’octubre amb
l’objectiu d’aconseguir la reducció de residus i millorar la separació en origen a partir
d’un canvi d’hàbits en el consum, a més d’incrementar les pràctiques de reutilització
de residus.
Aquest mes de gener les accions s’han centrat en la prevenció, el reciclatge i la
reutilització. El dia 17 de gener va tenir lloc la primera Trobada-Jornada d’Intercanvi
de Compostaires al Club Catalunya amb l’objectiu de fer un intercanvi d’experiències
i d’informació. A Terrassa hi ha més de vuit-centes persones que fan compostatge
casolà des de l’any 2006. Durant tot aquest mes també s’ha dut a terme la
campanya “Aportar a les Deixalleries, té recompensa”, per donar a conèixer el Servei
de deixalleries municipals fixes i mòbils i informar la ciutadania de les bonificacions
ambientals per fer-ne aportacions.
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web www.reciclabe.terrassa.cat.
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