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Un miler de persones participen a la VIII Setmana Verda

Dijous 9 d'octubre de 2003
Més de 1.000 persones han participat a la 8a edició de la Setmana Verda, que s'ha
celebrat a Castellar entre l'1 i el 8 d'octubre, sota el lema ...i tu, de què vas?. La nova
ubicació de les exposicions, l'Espai Tolrà, i els continguts de les mateixes, són
alguns dels aspectes que s'han valorat de forma més positiva. "És el primer any
que s'ha fet al recinte firal de l'Espai Tolrà, per projectar aquest espai, i les
exposicions han donat molt més de si en aquesta ubicació", ha explicat la
regidora de Medi Ambient, Mireia Casamada. Per exemple, i en referència a una
exposició que mostrava el circuit dels residus al municipi, "la gent ha pogut veure
què se'n fa de tots els residus que generem, inclosa la recollida selectiva", ha
afegit Casamada. A banda de les exposicions, durant aquests dies s'han organitzat
també altres activitats. D'una banda s'han ofert dues conferències a Ca l'Alberola,
amb l'assistència d'unes 40 persones a cadascuna. Una va anar a càrrec del geògraf i
naturalista, Martí Boada, i l'altra, a càrrec del meteoròleg castellarenc, Jordi Moré.
Pel què fa a la vessant més lúdica, unes 150 persones van assistir al concert del grup
“Bars” als jardins del Palau Tolrà, i unes 150 persones més no es van perdre
l'exhibició de free-style a l'skate parc. Pel què fa a l'espectacle organitzat per La
Xarxa a càrrec de Marcel Gros, va comptar amb una assistència notable tant a la
sessió del migdia com a la tarda. També en el marc de la Setmana Verda,
l'Ajuntament de Castellar ha iniciat una campanya pilot de foment del compostatge
casolà. Per conèixer aquesta tècnica, el 4 d'octubre, es va fer un taller amb
l'assistència de 18 persones, i també s'ha iniciat una campanya per la qual
l'Ajuntament finançarà el 80% del cost del compostador, fins a un màxim de 60
euros, a les primeres 100 sol·licituds.
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