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Un cop acabada la present edició de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus, us
fem un recull d'algunes de les activitats realitzades per part dels ens locals, algunes de les quals noves i molts
interessants, per tal que ens quedem amb bones i millors idees per l'any vinent.
Des de la Secretaria tècnica de la Xarxa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, hem coordinat el suport i recursos per a 34 municipis, amb suport específic a l'adaptació de materials i
difusió de les activitats a través dels mitjans i les xarxes socials.
L'Àmbit de Medi Ambient de la Diputació ha donat suport a l'organització de:

15 tallers de reparació de roba, mobles, electrodomèstics o bicicletes.
La presència d'un dinamitzador a 5 mercats d'intercanvi i segona mà
La realització de 8 xerrades sobre "Compra amb seny per estalviar diners i residus"
I l'enviament de més de 600 armilles complementàries de la Setmana de la Prevenció.
L'Àmbit d'Espais Naturals també ha donat suports puntuals a l'organització d'alguns Clean-up days.
Notícies destacades:

Dia de la REutilització a Cornellà de Llobregat. [1]
Nova edició del mercat d'intercanvi i 2a mà meRRRcafels, dins una setmana plena d'activitats a
Castelldefels [2].
Prop de 400 alumnes de 3er o 4rt de primària van participar dijous 21 de novembre al 4art Mercat
d'Intercanvi entre els escoles de Vic [3].
Concurs de receptes contra el malbaratament alimentari a Tiana [4]
Neix la Taula de Prevenció i Gestió de Residus amb la participació d’entitats i col·lectius ciutadans a
Terrassa [5]
"Si necessites algun residu de la deixalleria, te’l canviem per menjar" a Sant Sadurní d'Anoia [6]
Vídeo per promoure l'autocompostatge a Palafrugell [7]
Premis als usuaris de la Deixalleria al Papiol [8]
Trobada d'ecoentitats a Lleida [9]
Reciclatge de roba per part del Consorci de Residus del Vallès Occidental. [10]
L'Evidència dels Residus a Barcelona. [11]
L'Ecofesta i el Mercat d'intercanvi - activitat conjunta de dos municipis: Navarcles i Sant Fruitós de Bagès
[12].
Recullen 340 quilos d'escombraries durant la neteja de la zona forestal de Can Viader a Malgrat de Mar.
[13]
La Festa de la Reutilització a Palau-Solità i Plegamans. [14]
El Mercatrasto de Manlleu [15].
Èxit del taller de reciclatge de Samarretes i altres a Vacarisses. [16]
Xerrada sobre compra amb seny i tota una Setmana d'activitats a Martorell [17].
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Festa del Reciclatge a Vilanova i la Geltrú. [18]
Moltes més notícies a través de Twitter [19]
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