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Actualitat

L'Ajuntament engega una campanya per conscienciar els ciutadans
de mantenir netes les places i zones verdes

Dimecres 2 de març de 2005
"També depèn de tu. Ajudan's a mantenir net aquest espai", és el lema de la
campanya de sensibilització que ha engegat l'Ajuntament de Castellar del Vallès,
amb l'objectiu de millorar la neteja viària i l'estat de les places i zones verdes del
municipi. Aquests dies s'estan col·locant cartells a diversos espais del poble, en què
es demana la col·laboració de la ciutadania per mantenir net l'entorn. "Aquesta
iniciativa s'emmarca en una campanya global per aconseguir que els carrers i
places de la vila estiguin més nets i en millor estat", ha explicat el regidor de
Medi Ambient i Via Pública, César Galván. Precisament, una de les prioritats
marcades en el pressupost d'aquest any és la neteja viària, amb un increment de la
despesa del 60%, que permetrà incrementar els serveis i la maquinària. Entre la
setmana passada i fins la setmana vinent es col·locaran un total de 25 cartells a
diverses places i espais del municipi, amb el missatge: "També depèn de tu.
Ajudan's a mantenir net aquest espai. Trucan's al telèfon 93 715 96 35. Regidoria de
Via Pública". D'aquesta manera, "es vol sensibilitzar els usuaris per tal que
col·laborin activament en mantenir net aquests espais públics que freqüenten",
ha afegit Galván. Alhora, també es demana la seva col·laboració perquè, "en cas de
detectar alguna deficiència, truquin directament a la regidoria per tal que es
pugui netejar el més ràpid possible", ha especificat el regidor. Els cartells
apel·lant a la col·laboració dels ciutadans es col·locaran a la plaça Francesc Macià, a
la plaça Albert, a la plaça Major, a la plaça de Cal Calissó, a la plaça dels Horts, a la
plaça Llibertat, a plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, a la plaça Lluís Companys, a
l'Era d'en Petasques, a la plaça de la Fàbrica Nova, a la plaça Emili Altimira, a la
zona lúdico-esportiva del pla de la Bruguera i a la plaça de la Miranda.
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