
Els serveis del Consorci de la Mina, Accés i Situa ’ t , 

van presentar dues obres fetes amb material de 
reciclatge a la Mostra de la XIX Setmana Cultural del 

barri. La gent d ’ Accés va construir una ciutat 
imaginària i els de Situa ’ t  van esculpir un paisatge. 
Ampolles de plàstic, joguines, para-sols vells..., tot és bo 
per despertar l ’ enginy dels artistes. L ’ escultura amb 
base de fang, es completa amb materials d ’ ús diari al 
servei: safates de porexpan, tiretes, paper d ’ alumini... 
L ’ obra és resultat del taller d ’ arts plàstiques 
organitzat amb el COMA.  
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L ’ atac del pol·len a les persones al·lèrgiques, 

segons dades de la Societat espanyola d'al·
lergologia i immunologia clínica afecta a 6 milions 
d ’ espanyols, un 14% de la població, la majoria dels 
quals també pateixen asma. Les espècies que més 
al·lèrgies provoquen són les gramínies: gespa, 
males herbes, camps de conreu i olivera. Sumades 
totes elles ocupen el 20% del territori natural del 
país.  Aquests dies podem veure cotxes plens d ’
una mena de pelussa blanca, són les  llavors dels 
pollancres, però aquestes  no provoquen al·lèrgies. 

Celebrem el dia Internacional del Medi Ambient. Dijous, 
10 de juny, Recicla saltant!, activitat de l ’ Agència 
Catalana de Residus al Parc del Besòs. Tindrem castells 
inflables i tot jugant, de la manera més divertida, us 
ensenyarem a separar els residus. Hi serem de 17.00h a 
19.30h. I, durant tota la setmana, de dilluns 7, a dissabte, 
12, a tot Sant Adrià de Besòs es viurà la Setmana del 
Medi Ambient, amb una agenda plena d ’ a ctivitats 
lúdiques i didàctiques per reforçar el respecte al nostre 
planeta per, tots plegats, viure-hi millor. 
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Olilak és el nom del programa de recollida d ’ o li de 
cuina usat que es fa a deu centres d ’ ensenyament 
de l ’ Hospitalet de Llobregat.  Els alumnes porten a 
l ’ escola l ’ oli que han recollit a casa i des d ’ allà una 
empresa d ’ inserció laboral que treballa amb 
discapacitats mentals, s ’ encarrega de portar-lo fins a 

la deixalleria de Cornellà on es convertirà en bio 
dièsel. Segons dades de l ’ Àrea Metropolitana de 
Medi Ambient es reciclen entre 1.500 i 2.000 litres d ’
oli de cuina usat per any. 
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Alarma! 18.450 mascotes van ser abandonades el 2008 

segons la Lliga per la protecció d ’ animals.  Per prevenir-ho, 
especialment, ara l ’ estiu que és quan més passa, el passat 
28 de maig, es va fer a Sant Adrià de Besòs la II Jornada per 
l ’ Adopció i contra l ’ abandonament d ’ animals. Hi van 
participar diferents associacions: ASOA, ADEFAN, FAADA  i el 
grup d ’ Ajuda als animals, gossos i gats. Es va aprofitar per 
presentar oficialment el Centre Comarcal d’ A tenció als 
Animals de Companyia, que va portar alguns gossos per 
adoptar per aquells visitants que s ’ hi animessin. 

Ha començat la campanya de neteja del litoral al 

Maresme i la Selva que durarà fins el 8 d ’ octubre. Es 
netejarà el fons del mar de vuit platges, la primera ha 
estat la de Sant Adrià de Besòs, el passat 30 de maig. 
L ’ activitat l ’ organitzen VAMMA i VOLCAM amb el 
suport d ’ entitats i els ajuntaments.  
En aquesta línia de fer un ús sostenible del litoral, a les 
platges del Prat de Llobregat aquest estiu els banyistes 
es trobaran amb els informadors ambientals i els 
bicicarrers, una iniciativa que promou l ’ ús de la 
bicicleta per anar a la platja. 
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