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Actualitat

La propera Setmana Verda es farà a l'octubre

Dimecres 14 de gener de 2004
La sala d'actes de Ca l'Alberola va reunir ahir dimarts, 13 de gener, una trentena de
persones en la primera sessió del Fòrum Ambiental de l'any 2004. L'objectiu de la
sessió era parlar, d'una banda, de l'ordenança municipal d'instal·lacions de
radiocomunicació i noves implantacions i, de l'altra, de la propera edició de la
Setmana Verda. La sessió d'ahir del Fòrum Ambiental es va centrar en la valoració
del funcionament de la Setmana Verda. Els assistents van debatre i van començar a
dibuixar quina línia hauria de seguir la propera edició d'aquesta iniciativa d'educació
i sensibilització ambiental per tal que aconseguís un bon nivell d'acceptació entre la
població en general. Es va acordar que la Setmana Verda es farà al mes d'octubre,
tal i com es va fer per primera vegada l'any passat. Pel que fa a continguts, es van
apuntar dos possibles temes: d'una banda, la recollida de la fracció de la fracció
orgànica, i de l'altra, el paisatge, l'ordenació del territori i la sostenibilitat. Tot i això
el tema de la Setmana Verda no està tancat i s'ha creat una comissió que és oberta a
nous components i noves propostes. Amb la intenció d'obrir-la a la població, i
portar-la fora d'espais tancats, també es va acordar que durant la Setmana Verda se
celebri una Fira, que encara s'ha de concretar. “En aquesta fira s'hi posarien a la
venda diferents productes relacionats amb l'agricultura ecològica, productes
naturals i dietètics, o també objectes i instal·lacions relacionades amb la
sostenibilitat”, va explicar el regidor del Fòrum Ambiental, Francesc Deu. Segons
el regidor, l'objectiu és “ampliar el contingut de la Setmana Verda i aconseguir
que sigui un pol d'atracció més important, prenent com a referència altres
iniciatives ambientals com les que es duen a terme a Manresa o Barcelona”. En
aquesta fira, es podria fer difusió i promoció de la salut i el benestar, a través de
sistemes i teràpies naturals de diferents cultures plenament vigents actualment al
nostre país, com l'Acupuntura, la Naturopatia, l'Homeopatia, el Ioga, el Taichi o les
tècniques de relaxació. La sessió d'ahir del Fòrum Ambiental també va servir per
debatre entorn l'ordenança municipal d'instal·lacions de radiocomunicació i noves
implantacions. Un text aprovat pel consistori que estableix que les antenes de
telefonia s'han de col·locar obligatòriament en edificis municipals. El regidor del
Fòrum Ambiental, Francesc Deu va confirmar que “totes les antenes de telefonia
que hi ha instal·lades a Castellar, compleixen amb escreix la normativa vigent”.
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