Asociaţia Environ și Recicloniada – Parteneriat de tradiție

Vineri, 29 iunie, Asociaţia Environ a participat la cea de-a treia ediţie a celui mai notoriu
eveniment Eco din Capitală, Recicloniada 2012. Organizată de Apa Nova în parteneriat cu
Primăria Municipiului Bucureşti, manifestarea s-a derulat pe strada Lipscani din Centrul
Bucureştiului şi promovează un comportament responsabil în rândul bucureştenilor.
Asociaţia Environ este partener tradiţional al acestui eveniment-manifest, care reuneşte cele mai
importante organizații de mediu, proiecte urbane şi facilităţi de colectare a deşeurilor reciclabile

din București printre care EcoAsist, Viitor Plus, Mai mult verde, Green Revolution sau EcoRom
Ambalaje.
La fel ca şi în ediţiile precedente, Recicloniada 2012 a avut ca obiectiv principal dezvoltarea
spiritului civic şi informarea bucureştenilor cu privire la problemele de mediu care afectează cei
peste 2 milioane de locuitori. În spaţiul dedicat evenimentului au fost puse la dispoziţia
trecătorilor facilităţi de colectare selectivă, iar in schimbul deseurilor reciclabile au putut
“achiziţiona” răcoritoare şi prăjituri.
Pe toată durata evenimentului, Asociaţia Environ a asigurat infrastructura de colectare pentru
DEEE şi deşeuri de baterii, la finalul acţiunii fiind colectate peste 100 de kilograme de deşeuri
electronice şi baterii. De asemenea, reprezentanţii Environ prezenţi la stand au distribuit
materiale informative privind colectarea corectă a fluxurilor de DEEE-uri şi baterii şi au oferit
informaţii privind campania de colectare selectivă “Alungă fantomele electronicelor vechi”
participanţilor la manifestare.

Ediţia de anul trecut a Recicloniadei a avut loc în Campusul Grozăvești din Capitală, fiind un
eveniment adresat în primul rând tinerilor, ca vectori de multipicare a mesajelor sociale. La fel ca
în 2010 şi 2011, evenimentul organizat anul acesta în Centrul Vechi al Capitalei s-a bucurat de
susţinerea unor trupe recunoscute pentru convingerile Eco printre care Animal X şi Sistem.
Prin prezenţa la acest eveniment Eco pentru al treilea an consecutiv, Asociaţia Environ îşi
propune să vină în sprijinul societăţii civile pe zona de colectare şi reciclare a deşeurilor de

echipamente electrice şi baterii, sector ce este încă lacunar la nivel naţional datorită lipsei de
implicare a primăriilor şi în care conştientizarea este un element esenţial.

