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L’Ajuntament recorda una sèrie de recomanacions
per poder gaudir d’un Nadal més sostenible
Consells per un consum responsable i la reducció de residus

Des de l’Ajuntament es proposen un seguit de recomanacions relacionades amb la
generació de residus i el consum responsable per gaudir de les festes de Nadal de
forma sostenible. El servei de Medi Ambient i Sostenibilitat recomana que si es
compren arbres de Nadal vius sigui als vivers controlats, i facilitar el seu reciclatge
quan finalitzin les festes en cas de no voler conservar-los, deixant-los al costat dels
contenidors de matèria orgànica. En la mateixa línia, cal tenir en compte que el
grèvol és una espècie protegida i està prohibit collir-ne, i que la molsa té una funció
als boscos, ja que evita l’erosió i manté la humitat. L’Ajuntament de Terrassa recorda
també que el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és un espai protegit, i
conseqüentment no s’hi pot recol·lectar cap espècie vegetal.
D’altra banda, atès que en aquestes dates es fan molts regals, cal tenir present que
un animal no és una joguina, reflexionar a llarg termini abans d’adquirir un animal de
companyia i, en cas d’adquirir-lo, assumir la responsabilitat que se'n deriva. En la
mateixa línia, es recomana també prioritzar, a l’hora de comprar regals, les joguines
educatives i no sexistes, i els productes de comerç just. Igualment, cal tenir una
actitud responsable en el consum d’aigua i d’electricitat, així com en els transports,
evitant desplaçaments innecessaris, sobretot si són en vehicle privat.
Una altra vessant del consum responsable és la reducció dels residus, que comença
per generar-ne el mínim possible. S’ha de fer un triatge adequat i dipositar-los al
contenidor que correspon. S’han de plegar bé les capses i embolcalls de paper i
cartró per no col·lapsar els contenidors i aprofitar al màxim la seva capacitat. Es
demana, com cada any, que els residus surtin de casa de manera esglaonada, per
no saturar els punts de recollida. Finalment, en aquestes dates és més necessari
que mai trucar al telèfon gratuït de la neteja (900 720 135) per programar la retirada
de mobles, estris vells i altres residus voluminosos.
Trobareu més informació a la pàgina web http://www.terrassa.cat/consells-per-a-unnadal-sostenible
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