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Més de 50 persones han participat en aquesta primera edició

Últim taller del projecte Llars Verdes a Alcoi

L’Ajuntament d’Alcoi enguany participa en el programa Llars Verdes promogut pel
Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, que va començar a desenvoluparse el passat mes d’octubre, i està a punt de culminar ara amb la celebració de l’últim dels
tallers temàtics, dedicat a la gestió eficient de l’aigua. Llars Verdes és un projecte educatiu
dirigit als ciutadans i ciutadanes amb l’objectiu de mostrar les implicacions ambientals que
tenen les accions diàries que duen a terme en les seues llars i en la seua vida quotidiana, i
com es pot aconseguir que aquestes siguem el més respectuoses possible amb el medi
ambient.
En aquest sentit, el programa Llars Verdes impulsa i tracta d'estendre entre els
ciutadans i ciutadanes la cultura de la sostenibilitat en la gestió de les seues llars,
fonamentada en el principis de l'estalvi en els consums d'aigua i d'energia, en el consum
responsable, i en la reducció en la generació de residus, així com en la seua reutilització i
separació per al seu posterior reciclat o valorització. Així, s'anima les famílies participants a
assumir canvis de comportaments en els seus hàbits quotidians, de manera que la relació
amb el medi ambient siga més sostenible.
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Llars Verdes s’està desenvolupant a través de quatre tallers formatius gratuïts d'una
duració aproximada d'una hora cadascun d'ells, dirigits a persones adultes i/o famílies amb
sensibilitat per la problemàtica ambiental. El primer taller va estar dedicat a l’estalvi i ús
eficient de l’energia; el segon, al consum responsable; el tercer, a la gestió dels residus; i,
finalment, ara s’està celebrant el de gestió eficient de l’aigua, que clourà el programa. En
conjunt, hi han participat més de 50 persones, distribuïdes en quatre grups: un al col·legi
Carmelites, altre a la Ludoteca La Nuvola, altre al CEIP El Romeral, i un altre a l’Àgora.
A les persones assistents se'ls obsequia amb un ‘kit d'estalvi i eficiència’ compost,
entre altres, per un bombeta de baix consum, un airejador per a l'aixeta, reductor del cabal
de la dutxa, eliminador de l'stand by, llanterna solar, embut per a l'oli usat de cuina i una

Guía práctica de la energía.

L’acte final del projecte tindrà un caràcter festiu, i consistirà en un berenar
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acompanyat d’una reunió d’avaluació de resultats, per comprovar si les mesures i actuacions
proposades als assistents han donat resultats, ja siga a nivell mediambiental o també
d’estalvi econòmic, a les seues cases. La data de celebració d’aquesta cloenda s’anunciarà
en breu.
El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi, Paco Agulló, destaca que el
programa “ha estat molt interessant, perquè ha ajudat els assistents a comprovar que tots
podem aprendre a posar en pràctica hàbits que contribuïsquen a millorar la salut del planeta
i, per tant, també del nostre entorn, i que, a més, poden representar un estalvi econòmic. Es
tracta d’una acció especialment important per a les famílies, per a que els xiquets i xiquetes
siguen conscients de la necessitat de promoure la sostenibilitat i el respecte per la natura i el
medi a partir de la pràctica més immediata i quotidiana, a la pròpia casa”.
Nota: Teniu diverses imatges dels tallers a Flickr:
https://www.flickr.com/search/?w=102241724@N02&q=LLARS%20VERDES

