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A Música del Reciclaje ofrece un concerto
homenaxe aos EcoPeregrinos que coidan e
respectan o Camiño de Santiago

I  Con  motivo do Día Mundial  do Medio Ambiente,  a  orquestra de  La Música del

Reciclaje ofrecerá un concerto para rendir homenaxe a todos os peregrinos que, a

través  da  iniciativa  do  Camiño  da  Reciclaxe de  Ecoembes  e  a  Xunta  de  Galicia,

contribúen a fomentar a reciclaxe e manter esta emblemática ruta libre de lixo

I O evento contará con la actuación especial do cantautor ferrolán Andrés Suárez e a

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

I  Afundación colabora  con este  concerto  que terá  lugar  o  vindeiro  5  de  xuño ás

12:30h no Auditorio ABANCA (Preguntoiro, 23), en Santiago de Compostela

I As entradas son gratuítas e están dispoñibles en Ataquilla.com

25.05.2022. Con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, a orquestra de La Música

del  Reciclaje e  Camiño da Reciclaxe,  proxectos da organización sen ánimo de lucro

Ecoembes, únense para render homenaxe a todos os EcoPeregrinos que contribúen á

reciclaxe  e  a  manter  o  Camiño  libre  de  lixo  cunha  actuación  que  forma  parte  da

programación do Xacobeo 2022.

Un  concerto,  conducido  polo  presentador  Adrián  Díaz,  que  poñerá  en  valor  a

importancia das segundas oportunidades tanto para os residuos como para as persoas.

E é que quen podería imaxinar que unha lata ou unha caixa de galletas converteríanse

en violíns capaces de soar ata no Teatro Real ou o en calquera gran auditorio?

Esta peculiar orquestra naceu co obxectivo de ofrecer formación musical e educación

en valores a mozos de barrios en risco de exclusión social da Comunidad de Madrid.

Nas clases, tamén se fai fincapé na importancia de coidar e respectar o medioambiente

a través dos seus instrumentos fabricados a partir de materiais reciclados.
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O concerto, en colaboración con Afundación, a Obra Social de ABANCA, celebrarase o

próximo 5 de xuño ás 12:30 no Auditorio ABANCA (Preguntoiro, 23), en Santiago de

Compostela  e  contará  coa  colaboración  do  cantautor  ferrolán  Andrés  Suárez  e  a

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar. As entradas son gratuítas e poden adquirirse en

ataquilla.com

Unha actuación enmarcada dentro do proxecto Camiño da Reciclaxe de Ecoembes e a

Xunta de Galicia que desde a 2016 conciencia aos miles de peregrinos que percorren os

distintos roteiros da importancia de que o Camiño deixe pegada neles e non eles nel

(só coas súas pisadas!). Unha dobre homenaxe xa que tamén busca agradecer a todo o

pobo galego o compromiso e agarimo que cada día demostran co Camiño de Santiago.

Sobre Ecoembes

Ecoembes é a organización que contribúe a que a sociedade colabore cada vez máis

coa reciclaxe dos envases a través do contedor amarelo e azul en España, dándolles

unha segunda vida e coidando así do medioambiente. Ecoembes non ten lucro e a súa

actividade está regulada pola Lei 11/97.

Máis información e datos: https://www.ecoembestransparencia.com/

Contacto prensa:

Elia Veloso

eveloso@atrevia.com

Tlf. 606 79 13 12

www.ecoembes.com

En Twitter:@ecoembes_com  @ecoembes / http://www.flickr.com/photos/ecoembes
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