
A Sant  Julià  del  Llor  i  Bonmatí  facilitem el  reciclatge  tant  al
carrer com a casa

Amb la coincidència de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que, enguany, es
celebrava entre els dies 16 i 24 de novembre,  Sant Julià del llor i Bonmatí ha participat en
diferents actuacions relacionades amb el reciclatge i la reducció dels residus que han estat
promogudes des del Consell Comarcal de la Selva.

o Hem obsequiat a tots els alumnes del CEIP Sant Jordi amb bosses de la compra i bosses
per  reciclar 

i, també durant el mes de novembre,

o Hem millorat els contenidors de reciclatge més vells, refent i igualant les seves plaques
informatives. 

Segurament,  els veïns i  veïnes més observadors us haureu adonat de la coincidència dels
motius estampats a les bosses de reciclatge lliurades a l’escola amb la informació que ara
tenen els contenidors de recollida selectiva i trobareu que és una bona guia per separar primer
els residus a casa  i utilitzar més fàcilment després els contenidors del carrer.

A part que, a tot arreu, a les bosses de reciclar, als contenidors del carrer i als propis vehicles
que els recullen, apareix el mateix lema per recordar-nos constantment  la gran importància que
té la participació de cadascun de nosaltres en la reducció dels residus i el reciclatge: 

Recicla i marca’t un punt!

Amb aquests gestos, i sobretot ara que gairebé tothom disposa de contenidors de reciclatge a
la vora, des de l’Ajuntament us volem animar a incorporar dos bons costums en la vostra vida
quotidiana que, en aparença, podrien semblar un xic contradictoris:

No generem més residus dels necessaris.
I Reciclem tot allò que hem d’acabar llençant.

Si voleu més informació sobre la campanya i sobre les iniciatives catalanes relacionades amb
la reducció dels residus podeu visitar el web del Consell Comarcal www.selva.cat/prevenció on
també trobareu disponible un espai per observar i penjar les vostres pròpies estratègies sobre
com reduir i reciclar a casa. 
.

Aquests són els obsequis lliurats amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus

http://www.selva.cat/prevenci%C3%B3


Aquesta és la nova imatge que ofereixen tots els contenidors de recollida selectiva. En concret aquí 
veiem l’àrea millorada de la Plaça Manel Bonmatí.


