NOTA DE PREMSA
Lliçà de Vall, 3 de juliol de 2019

Els residus que llencem no desapareixen
Quan llencem els residus no som conscients de la responsabilitat
que representa.
Gestió de Residus Cirera acaba de posar en marxa una campanya de conscienciació social
per informar a la societat de la problemàtica real que hi ha envers els residus i conscienciar
de la necessitat d’implicar-nos en la correcta gestió dels mateixos i la protecció del medi
ambient. A través d’imatges reals i molt visuals, mostra com s’estan acumulant els residus
arreu del planeta i posa al ciutadà com a protagonista.
L’empresa llença una campanya de conscienciació social anomenada “Tu tries, depèn de tu” que neix amb la
intenció de mostrar les conseqüències de gestionar inadequadament els residus. Es difondrà a través de premsa
escrita, xarxes socials i la flota de camions de Residus Cirera.
La creativitat de la campanya juga amb les imatges d’un paisatge agradable, un entorn natural inhòspit i, l’eslògan:
“Tu tries. Depèn de tu” per sacsejar consciencies per millorar la situació actual de degradació del medi natural.
La cobertura de la campanya serà principalment al Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat i
Barcelonès, tot i que, s’estendrà gràcies als “camions expositius” que circulen i donen servei a la resta del territori
català.
El Director General de l’empresa, Josep Cirera, ens explica que, treballant cada dia amb residus, te n’adones que
encara hi ha una part de la població que no ha pres consciència de la importància de reduir i reciclar les deixalles.
Dins els contenidors industrials de residu banal o contenidors de rebuig urbà hi trobem de tot.
Els residus que generem no desapareixen.
Quan llencem els residus no som conscients de la responsabilitat que tenim. Els tirem, ens n’oblidem i sembla que
desapareguin. Res més lluny de la realitat: aquests residus comprometen el benestar del medi natural i la salut de les
persones.
Residus Cirera com a empresa compromesa en el medi ambient i la societat no es pot quedar de braços plegats i
posa en marxa diferents accions divulgatives per promoure un canvi d’hàbits de consum.
Sobre Residus Cirera:
Gestió de Residus Cirera és una empresa amb més de 40 anys d’experiència, que gestiona de forma eficient i
responsable deixalles industrials i municipals en condicions de protecció del medi ambient. Avalua els residus que
generen les indústries i estudia com convertir-los en un recurs de nous productes per reduir les deixalles que van a
l’abocador. Dóna un servei proper i personalitzat amb la premissa de respectar el medi natural.
Fotos: http://bit.ly/foto_tutries_2, http://bit.ly/foto_tutries_3
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