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Actualitat

El civisme i les conductes sostenibles centren la 8a Setmana Verda

Dimarts 30 de setembre de 2003
Programa La 8a Setmana Verda de Castellar del Vallès es centrarà enguany en la
temàtica del civisme i les conductes sostenibles. L'edició 2003 d'aquesta iniciativa
d'educació i sensibilització ambiental tindrà lloc entre els dies 1 i 8 d'octubre. La
Setmana Verda d'enguany porta el lema: “...i tu, de què vas?”, “un títol molt fresc,
que fa referència a les conductes cíviques que tots plegats podem adoptar en
matèria ambiental”, ha explicat la regidora de Gestió Ambiental, Mireia
Casamada. El recinte firal de l'Espai Tolrà acollirà una exposició que consta de
diferents estants, amb la col·laboració de la Junta de Residus, el Consell Comarcal i
el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès. L'Ajuntament també ofereix els seus
propis expositors amb espais temàtics sobre residus, consum responsable i civisme,
a més de l'exposició de fotografies del concurs titulat “Dona'ns motius”. Les
xerrades i també les activitats lúdiques complementaran un programa d'actes que
pretén ser molt variat i adreçat a totes les edats. En aquest sentit, les conferències
del geògraf i naturalista, Martí Boada, i del meteoròleg castellarenc, Jordi Moré,
l'actuació acústica del grup Bars al Palau Tolrà, l'exhibició de free-style a l'skate
parc o l' espectacle infantil de Marcel Gros a l'Auditori conformen un seguit de
propostes marcades per la diversitat.

Foment del compostatge casolà
Durant aquesta edició de la Setmana Verda, l'Ajuntament també ha iniciat una
campanya pilot de foment del compostatge casolà. Per conèixer aquesta
tècnica, dissabte, 4 d'octubre, de 17.00 a 20.00 h, al recinte firal de l'Espai
Tolrà, es farà un taller de compostatge casolà. A més, l'Ajuntament de
Castellar bonificarà el 80% del cost del compostadors a les primeres 100
sol·licituds. Per fer aquest tràmit, cal presentar el comprovant de compra a la
Regidoria de Medi Ambient. A més, durant la Setmana Verda hi haurà un
Fòrum de debat al web de l'Ajuntament sobre “Civisme i societat”, i també un
recull de material bibliogràfic i audiovisual a la Biblioteca Municipal. També
en el marc de la VIII Setmana Verda, s'ha posat en marxa el 1er Concurs de
Vídeo amb el tema de la sensibilització ambiental i ecològica, i amb l'objectiu
de promoure els comportaments sostenibles i cívics. Les cintes s'ha de fer
arribar al SAC abans del 15 de gener de 2004.
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