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Actualitat

L'Ajuntament impulsa una campanya de recollida a domicili dels
arbres de Nadal

Dilluns 22 de desembre de 2003
L'Oficina 21 i la Regidoria d'Ensenyament han engegat, un any més, la campanya
“Al voltant de l'arbre de Nadal”. La iniciativa pretén, d'una banda, informar als
ciutadans sobre l'adquisició d'aquests arbres i el seu tractament a la llar, i de l'altra,
recuperar el màxim d'espècies després de les festes de Nadal. En aquest sentit, en les
properes setmanes es posarà en marxa un servei de recollida domiciliària dels
arbres. Durant el Nadal però, no només augmenta la venda d'arbres, sinó que també
s'incrementa el volum de residus. Per això, enguany també s'ha engegat la campanya
“Al voltant dels regals de Nadal”, que té com a objectiu reduir els residus que es
generin durant aquestes festes. Aquest any la Campanya “Al Voltant de l'Arbre”
també s'ha presentat en forma d'auca, vinyetes informatives que ja s'han repartit als
edificis municipals, comerços i escoles del municipi. D'aquesta manera, “es pretén
informar i sensibilitzar la població sobre l'adquisició, tractament i reciclatge dels
arbres de Nadal”, ha explicat la tècnica de medi ambient, Pilar Córdoba. Per
recuperar el màxim d'espècies, una vegada que els castellarencs desmuntin la
decoració nadalenca de les seves llars, es posarà en marxa, en les properes
setmanes, un servei de recollida domiciliària dels arbres. Els usuaris només han
d'avisar al telèfon 901 12 02 14, de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h. És
previst que a finals del mes de gener, la Brigada Municipal comenci la selecció de
les espècies que podran ser replantades i les que seran destinades a l'elaboració de
compostatge o adob orgànic. Paral·lelament, “s'ha posat en marxa la campanya “Al
voltant dels Regals de Nadal”, que té com a objectiu sensibilitzar els ciutadans sobre
l'augment de residus per fer-ne una gestió correcte”, afegeix Córdoba. Les dues
campanyes han tingut com a principals destinataris els alumnes de les escoles
primàries del municipi. Unes setmanes prèvies, les escoles han treballat els
continguts d'una auca on es donen consells pràctics sobre l'adquisició, manteniment
i reciclatge dels arbres de Nadal, així com la correcte gestió dels residus.
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