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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL: 
MILLOREM LA RECOLLIDA SELECTIVA!

Benvolguts i benvolgudes,

Aquesta tardor posem en marxa  
una campanya de sensibilització ambiental  
per millorar la gestió de residus a Arenys de Mar. 

Els residus generen importants impactes sobre el medi ambient  
i ens trobem en situació d’emergència climàtica.

Cal que tota la ciutadania ens impliquem  
en la mitigació dels nostres impactes  
fent una correcta recollida selectiva de residus 
per facilitar el reciclatge i la reutilització  
tot tendint al residu zero.

És un objectiu ambiciós,  
per això és imprescindible la col·laboració de tothom:  
veïns, veïnes, administració pública, empreses... 



En els pròxims mesos, rebreu una visita al vostre domicili  
on els educadors i les educadores ambientals us informaran de tot. 

Posarem a la vostra disposició  
un seguit d’activitats d’aprenentatge i reflexió  
per afavorir la bona participació en el servei. 

Ens trobareu pel poble i al carrer! 

A través de xerrades, tallers, punts informatius i visites guiades  
explicarem què fer per revertir la problemàtica dels residus  
també els beneficis individuals i col·lectius que comporta. 

Informarem perquè  
el servei de recollida porta a porta és òptim 
motiu pel qual s’ampliarà a tot el municipi. 

Des de fa 20 anys 
a Arenys estem fent grans a avanços  
per la feina que feu els ciutadans i ciutadanes: gràcies! 

Actualment, estem al 54,61% de recollida selectiva  
lluny del 75% per assolir l’any 2030  
com a objectiu de la Unió Europea.



Una gestió deficient dels residus genera 
costos econòmics i impactes negatius sobre l’aire i la salut  
en entorns propers com Mataró, on s’incinera la fracció resta.

Encara queda molt per fer. I tu, aportes?

Per dubtes o suggeriments  
ens trobareu al punt d’informació del Centre Cultural Calisay;  
també a:  

Us agraïm la vostra atenció i col·laboració. 
Som-hi!  
 
L’equip d’educació ambiental de la campanya

web de l’Ajuntament

@arenyshoaportatot

arenyshoaportatot@arenysdemar.cat 

686 470 566
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