
                                       
 
Benvolgudes famílies, 
 
Des del Centre Especial de Treball NOU VERD volem presentar-vos a Claki, i donar-
vos a conèixer el projecte de Recollida d’oli vegetal de cuina usat a les Escoles. 
Aquest és un projecte que ja hem començat amb molta il·lusió a altres escoles amb 
uns resultats  excel·lents.  
 
Aquest projecte es basa en un programa d’educació ambiental, destinat als nens i a 
les nenes i a les seves famílies, que busca la conscienciació del greu problema 
ambiental que suposa un residu altament contaminant com és l’oli vegetal de cuina 
usat. 
 
Es tracta d’un programa centrat en les escoles però obert a tothom, que no busca tan 
sols la sensibilització en els problemes ambientals sinó també la participació activa 
per col·laborar en: 
 

- La revaloració d’un residu cap a una font d’energia alternativa i molt menys 
contaminant: el biocombustible o biodièsel.  

- Fomentant l’economia social, creant feina i donant oportunitats a la inserció 
laboral de persones amb discapacitat i risc d’exclusió social. 

 
L’Escola farà entrega del “clakis” el dia que es realitzi el taller de reciclatge a 
cadascuna de les classes durant la primera quinzena d’octubre.   
 
El primer dia de recollida serà el dilluns 24 d’octubre. A partir d’aquesta data les 
famílies poden portar els clakis plens a l’escola els dilluns a primera hora (8:30 ESO, 
9:00h Primària i Infantil. 
  
Quin oli podem posar a dins el claki? 
 
Dins el claki podem posar tot l’oli d’origen Vegetal (tot l’oli que fem servir a la cuina es 
d’origen vegetal: oli d’oliva, de gira-sol, de colze de palma. Tot l’oli de les llaunes de 
conserva. No cal separar els diferents tipus d’oli ni cal col·lar l’oli de les restes de 
menjar, es pot ficar tot directament a dins el claki. 
 

Des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès han apostat i han col·laborat 
per dur a terme aquest projecte a l’escola, per creure en la importància que té 
 la conscienciació i sensibilització dels infants amb el reciclatge. Per aquest 
motiu han fet un  aportació econòmica per cobrir el cost dels “clakis” i el 
contenidor/dispensador 
 
Molt sincerament, us volem donar per endavant les gràcies a tots per la vostra 
inestimable col·laboració.        
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