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Castellvell del Camp programa la
cinquena ruta «Camina i Neteja»
Per al diumenge 8 de maig

La sortida s'adreça al públic familiar | Cedida

En el marc de la campanya Embrutes o recicles? iniciada l'any passat per l'Ajuntament de
Castellvell del Camp amb Icaria Cooperativa SCCL i dintre de la setmana del Let's Clean Up
Europe, el pròxim diumenge 8 de maig arribarà el 5è itirerari Camina i neteja.
L'activitat familiar s'iniciarà a dos quarts de 10 del matí, amb un esmorzar i amb el repartiment de
bosses. A les 10 arrencarà des del parc de les Oliveres fins al Puig de l'Àliga, i consistirà en anar
recollint la brossa que es trobi pel camí. Hi hauran diferents rutes que portaran fins al final del
recorregut. S'hi pot inscriure qualsevol persona sola o en família, en grup o amb animals de
companyia.
La campanya d'enguany no deixa de banda la gestió de residus ni la recollida selectiva, però s'ha
enfocat més cap a una sensibilització del medi ambient més general, des de la protecció dels
espais naturals fins a promoure el comerç de proximitat. Per inscriure's cal fer el tràmit en aquest
enllaç.
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Guia per reciclar a casa
Els agents comunitaris van iniciar aquest any 2022 amb la difusió de la Guia del Reciclatge, una
eina electrònica que permeti incorporar una millora de la qualitat dels nivells de captació de residus
amb l'objectiu de poder abandonar el grau d'estancament de la recollida selectiva dels últims
anys.
Amb aquesta guia es vol conscienciar els veïns i les veïnes del municipi ?sobre com reciclar a
casa, tot i que sembli que no és possible, com per exemple quan no tenim molt d'espai?. Si
esteu interessats, podeu descarregar-vos la guia al link.treee de l'Instagram de l'Ateneu Popular
@ateneucastellvell.
D'altra banda, el dia 4 de juny se celebrarà la segona edició de la Festa Sostenible.
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