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Imatge promocional dels tallers.

L’Ajuntament obrirà el 6 novembre les inscripcions a tres tallers de
reciclatge

Dimarts 24 d'octubre de 2017

Les propostes tindran lloc els dies 22, 23 i 24 de novembre, emmarcades en la
Setmana Europea de la Prevenció de Residus

L’Ajuntament de Castellar del Vallès obrirà la setmana vinent, i fins al dia 21 del
mateix mes, les inscripcions a tres tallers de reciclatge que tindran lloc els dies 22,
23 i 24 de novembre, emmarcats en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
2017 que se celebrarà del 18 al 26 de novembre sota el lema “Reutilitzar i reparar.
Donem-li una nova vida”.

La primera de les propostes és un taller de reciclatge creatiu de roba que començarà
a les 17 hores del dimecres 22 de novembre i tindrà una durada aproximada de dues
hores. Les persones que hi assisteixin hauran de portar de casa peces de roba que
vulguin reparar o modificar, i podran aprendre a fer-ho de forma creativa.

L’endemà dijous, 23 de novembre, entre les 17 i les 18.30 hores, tindrà lloc un taller
de fabricació de sabó que té per objectiu sensibilitzar els assistents sobre la
importància de reciclar l’oli domèstic de fregir, així com de prendre consciència
sobre la necessitat de reduir, utilitzar, separar i reciclar tot tipus de residus. Per
realitzar l’activitat, les persones que s’hi inscriguin podran portar de casa el seu oli
de cuinar, i també es recomana portar un recipient per endur-se el sabó resultant,
com per exemple un envàs tipus iogurt.

La tercera de les propostes programades aquest any és un taller de reparació de
petits aparells elèctrics i electrodomèstics, previst el divendres 24 de novembre al
matí.

Els dos primers tallers són activitats que el Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Occidental ofereix als municipis que en formen part, mentre que la darrera de
les propostes és un recurs que ofereix la Diputació de Barcelona.

Les inscripcions als tres tallers són gratuïtes i disposen de places limitades. Per
apuntar-s’hi cal adreçar-se del 6 al 21 de novembre al Servei d’Atenció Ciutadana
(pl. d’El Mirador, s/n), presencialment o trucant al telèfon 93 714 40 40.
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