
 
 
 
-Nota de premsa- 
 
L’inflable, per reciclar saltant! 
 
 
L’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Departament de Medi Ambient i Habitatge a 
través de l’Agència de Residus de Catalunya posaran a l’abast dels ciutadans una 
nova eina que, de forma lúdica i divertida, ajudi a comunicar els conceptes bàsics de la 
recollida selectiva i en fomenti la participació de la població.  
 
Els propers dies 16 i 17 de gener de 2010 s’instal·larà a la Plaça Major de Mollet del 
Vallès un inflable gegant, just al costat del mercat municipal. Aquesta activitat està 
adreçada als infants i joves de 3 a 12 anys i l’horari serà de 10:00h a 14:00h i de 17 a 
19h. 
 
Enguany aquest inflable presenta un nou disseny molt més atractiu i divertit. Cal 
destacar que aquesta activitat ja es va dur a terme tant en el 2008 com en el 2009 amb 
un gran èxit de participació i acceptació dels assistents, fet que ha motivat la repetició 
de l’experiència. 
 
La finalitat d’aquesta activitat és la de conscienciar i promoure la reducció de residus 
que produïm, reforçar la participació dels molletans i molletanes en la recollida 
selectiva de residus domèstics, treballar els diferents tipus de materials que composen 
els residus i conèixer el sistema de recollida selectiva del municipi. 
 
Des de l’any 2006 l’Ajuntament de Mollet, a través dels serveis de Qualitat Ambiental, 
ha iniciat diversos projectes per tal de fomentar la recollida selectiva de les diferents 
fraccions dels residus municipals (paper i cartró, envasos, vidre i matèria orgànica, 
entre d’altres). Això ha suposat que si es compara el període de gener a novembre de 
2005 amb el mateix període del 2009 la recollida de la fracció paper i cartró ha 
augmentat en un 43,66%, la d’envasos en un 163,53%, la de vidre en un 95,71% i la 
d’orgànica en un 36,52%.  
 
Aquestes dades connoten l’esforç, la voluntat i el compromís per part de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès i de tots els molletans i molletanes per tal de fomentar la 
minimització i la recollida selectiva dels residus municipals.  
 
Us hi esperem a tots i a totes! 
 
 
Mollet del Vallès, 18 de desembre de 2009 


