Arriba a Salt la campanya "SuperGironès" per
fomentar la recollida selectiva
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Campanya reciclatge al Gironès

El Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Salt han iniciat la campanya de foment de la
recollida selectiva "SuperGironès". Durant els mesos d'abril i maig es realitzaran diverses
actuacions al carrer, a les escoles i als centres cívics, per tal que els ciutadans esdevinguin
"Supergironesos" en la recollida selectiva.
A Salt la campanya es farà a diferents punts, on hi haurà educadors ambientals i es repartirà
material als usuaris:
Dilluns 25 abril 9-12h a la Plaça llibertat
Dimecres 27 abril 9-12h a la Plaça Catalunya
Dilluns 2 de maig 15-20h davant de la Coma Cros
Divendres 6 maig 15-20h a la Plaça Catalunya
Dimecres 13 de maig al Mercat setmanal
Diumenge 15 de maig 9-12h i 15-20h al Parc Monar
Dimecres 11 de maig 15-20h davant la Coma Cros
Dissabte 14 de maig 9-12h i 15-20h al mercat cobert (mati), passeig ciutat de Girona (tarda).
Diumenge 22 de maig a la Fira del tèxtil.
Cadascú de nosaltres generem diàriament residus, principalment objectes i productes que ja han
estat fets servir, que no necessitem i dels quals ens en volem desfer, com ara restes d'aliments,
envasos diversos, aparells electrònics, diaris, pintures, joguines... Generar residus és inevitable,
però si els separem com cal i els dipositem en el lloc correcte n'estarem facilitant l'aprofitament.
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Al Gironès, els ciutadans generem 1,09 Kg de residus al dia aproximadament i els índexs de
reciclatge se situen en el 44,6%. Si reciclem les nostres deixalles, contribuïm a la reducció
d'emissions de diòxid de carboni, mitiguem el canvi climàtic i col·laborem a mantenir la qualitat
del nostre entorn i la nostra salut.
La campanya ha posat en marxa també un concurs a Instagram. Si es publica una imatge ensenyant
com es reciclen les deixalles amb el hastag #supergirones es podrà passar pel Consell Comarcal a
recollir una samarreta de la campanya.?
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