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L’Ajuntament se suma a la campanya Let’s Clean Up Europe amb
dues iniciatives per a la neteja de residus de l’entorn

Dimarts 26 d'abril de 2022

La campanya té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que es
llencen de manera incontrolada a la natura

L’Ajuntament de Castellar del Vallès s’ha adherit un any més a la campanya
europea “Let’s Clean Up Europe”, que enguany arriba a la 8a edició i que a
Catalunya impulsa l’Agència de Residus de Catalunya. La iniciativa té un doble
objectiu: conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma
incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida
d’aquests residus abocats il·legalment als espais naturals.

Així, la Regidoria de Transició Ecològica ha organitzat dues accions que tindran
lloc al llarg de la setmana vinent. D’una banda, dissabte 7 de maig es convida la
ciutadania a participar d’una neteja de residus al camí del riu Ripoll, a la zona
compresa entre Can Barba i la resclosa del molí d’en Busquets. Per assistir-hi,
només cal ser major de 16 anys (o, si s’és menor d’aquesta edat, anar acompanyat
d’una persona adulta), i omplir el formulari d’inscripció que s’ha habilitat al web
municipal, a www.castellarvalles.cat/netejacamidelriu. L’organització lliurarà
guants i bosses per facilitar l’activitat, que tindrà lloc de 10 a 13 hores. El punt de
trobada des del qual s’iniciarà la neteja serà la plaça de la Miranda (Pitu de Can
Barba).

D’altra banda, en cas de no poder assistir a la neteja organitzada el 7 de maig o de
voler col·laborar més activament amb aquesta iniciativa, també s’anima la
ciutadania a netejar qualsevol espai de l’entorn del municipi durant tota la setmana,
del 2 al 8 de maig, ja sigui de manera particular o amb grups d’amistats, família,
centres escolars o entitats. Els residus recollits es poden dipositar als contenidors de
recollida selectiva distribuïts pel nucli urbà, o bé dur-los a la Deixalleria Municipal (
www.castellarvalles.cat/deixalleria) en cas que el que es reculli siguin fraccions de
residus per als quals no hi ha contenidor al carrer (fustes, ferralla, ferralla
electrònica, runes, pneumàtics, plàstic rígid, residus especials, voluminosos, etc.).

Si la quantitat de residus trobada fos considerable, es pot concentrar en un lloc
accessible per fer la recollida en vehicle i comunicar-ne la ubicació al correu
electrònic pcordoba@castellarvalles.cat. D’aquesta manera es programarà la
recollida del material des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

Per difondre la iniciativa, les persones participants poden fotografiar-se amb els
residus recollits i penjar les imatges a les xarxes socials amb les etiquetes
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#NetegemCastellar, #LetsCleanUpCastellar, #LetsCleanUpEurope i
#LetsCleanUpCat.
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