Benvolguts i benvolgudes nens i nenes de 4t de primària de l’escola Maria Montessori de Sarrià,
Primer de tot, des de l’equip d’educació ambiental de l’Àrea d’Ecologia de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) us felicitem per aquesta bona iniciativa i el treball que heu realitzat entre totes i
tots! Ens agrada veure que hi ha nens i nenes que es preocupen pel medi ambient i prenen accions
per protegir-lo. I també us agraïm la confiança en nosaltres!
No sé si ens coneixeu, però l’AMB és una administració supramunicipal i el que fem és donar
alguns serveis als 36 municipis metropolitans (entre els quals hi ha Barcelona). Per exemple, ens
encarreguem de depurar l’aigua residual que ens arriba de les cases per tornar-la al medi en les
millors condicions possibles; tractem els residus a les nostres instal·lacions perquè després puguin
reciclar-se i convertir-se en un altre producte; netegem les platges i els parcs perquè sempre estiguin
a punt per quan hi aneu; i, a més, a través del programa d’educació ambiental, el Compartim un
futur, fem moltes activitats educatives per a tots els públics perquè posin en pràctica accions per
millorar el nostre entorn.
La veritat és que també estem molt preocupades i preocupats per la quantitat de guants i mascaretes
que hi ha abandonats pels nostres carrers. Per aquest motiu, estem planificant (i ja duent a terme)
accions de sensibilització a la ciutadania per a la bona gestió d’aquests residus. Tot i això, som
conscients que cal reforçar més el missatge i no dubtarem en fer-ho!
També tindrem en compte les vostres propostes referents a la part d’educació i sensibilització. Per
exemple, emfatitzarem encara més el missatge perquè llencin aquests residus al contenidor on toca
(el de de resta o color gris), de tal manera que s’eviti al màxim possible el risc de contagi. Esperem
que en facin cas!
A més, ja que estem molt contents per aquesta iniciativa tan bona, des de l’AMB en farem difusió a
través del nostre web corporatiu, a més del butlletí mensual i a les xarxes socials (sou seguidors
nostres? Tenim Instagram, Twitter, Facebook, Youtube i Blog! A sota de la signatura del correu
trobareu els enllaços). També ho compartirem als companys i companyes que treballen en altres
administracions perquè en siguin coneixedors/es i ens ajudin en la difusió. Què us sembla? Segur
que així més estudiants s’animaran a fer el mateix que vosaltres i entre tots i totes aconseguirem que
les persones siguin més responsables!
Esperem que no abandoneu mai la motivació i la força per continuar duent a terme accions d’aquest
tipus. La salut del medi ambient és també la nostra salut!
Atentament,
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Seguiu-nos a les xarxes!
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