
                          La Garriga, 17 de setembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies 
 
En aquest inici de curs, us recordem que continuarem el nostre acord amb APINDEP RONÇANA per 
col·laborar en el seu  projecte de reciclatge de l'oli de cuina usat. 
 
Aquesta entitat, ubicada a Santa Eulàlia de Ronçana,és una cooperativa d'iniciativa social que 
gestiona serveis integrals i suport per a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, les seves 
famílies i altres col·lectius amb risc d'exclusió social. 
 
APINDEP posa a la vostra disposició la compra d'un recipient de plàstic, el qual s'anomena Claki pel 
valor de 2 euros (preu únic que només es paga una vegada). Quan aquest recipient estigui ple d'oli 
usat, el podrem portar a l'escola i agafar un altre Claki net (sense cost). Moltes famílies ja el vau 
adquirir en cursos passats. Animem les famílies noves i les que no ho van fer en cursos passats que 
col·laborin en aquesta excel·lent iniciativa. 
 
I qui s'encarrega de netejar el Claki? Actualment, APINDEP dona feina a deu persones amb 
discapacitat que s'encarreguen de recollir i netejar els pots de les escoles.  
 
I que se'n fa de l'oli usat? L'oli recollit es recupera per a la seva utilització com a biodièsel que pot 
ser utilitzat en vehicles dièsel (entre el 6% i el 8% del gasoil és oli reciclat).  
 
L'escola Sant Lluís Gonçaga vol  seguir col·laborant en aquest projecte. Us adjuntem el fulletó 
informatiu. Si encara no  teniu el Claki, els vostres fills i filles el poden adquirir portant a l’escola els 
2 euros i la butlleta adjunta.  
 
 
 Ben vostre 
 
                Felip de Dalmases i Thió 
                Director 
✄ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
                                 BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ – APINDEP RONÇANA 
 
En / Na. …………………………………. (pare/mare de l’alumne)   ……………………………………… (nom de 
l’alumne/a), del curs de……………………...           vull participar         en el projecte Apindep de Santa 
Eulàlia de  Ronçana que l’escola Sant Lluís Gonçaga porta a terme. 
 
 
 
                                          ………………….   Signatura del pare/mare 
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