
Oferta de recursos 

per a actuacions d’ens locals 

 
 

imatge 

imatge 

Dóna-li una nova vida 



Objectius del suport 

•  Oferir suport complementari als 

municipis interessats en participar en la 

Setmana Europea de Prevenció de 

Residus i en impulsar accions a curt i 

llarg termini en aquest àmbit. 

• Donar a conèixer àmbits d’actuació i 

exemples d’activitats per incorporar la 

prevenció de residus en la gestió 

municipal. 
 

• Promoure les 

deixalleries municipals 

com a espai de gestió de 

residus i més enllà: 

prevenció, reutilització 

de residus i educació 

ambiental. 



“Reaprofitem” les deixalleries 

Dissabte 18 de novembre = Dia de la Deixalleria 

• Portes obertes, La “Festa” de la Deixalleria,... 

• Explicacions, visites guiades.  

• Visita d’escoles, centres educatius durant la setmana. 

• Tallers dins la Deixalleria 

• Mercats d’intercanvi i segona mà dins o a prop. 

• Implicació d’entitats del tercer sector que recuperen 

materials amb finalitats socials. 

• Promoció de Carnets d’usuari 

• Un equipament amb potencial per la recuperació i 

l’educació ambiental 



Línies de recursos ofertats per 

1. Prevenció del malbaratament 
d’aliments a les escoles  

(1 recurs) 

2. Reutilització i reparació  
(6 recursos – 4 prioritat deixalleries) 

3. Visites a les Deixalleries     

                                                 (1 recursos) 



Recursos ofertats per 

2. Reutilització i reparació: 6 possibles recursos 
        Prioritat per accions relacionades amb deixalleries 
 

1. Exposició Reduïm residus 

2. Photocall Vull un món de colors 

3. Taller reparació de roba 

4. Taller de reparació de petits aparells 

elèctrics i electrònics. 

5. Taller de reparació de mobles 

6. Taller de reutilització Teixim la Mar de 

plàstics 
 

 

 

 
 



1. Prevenció del malbaratament 
d’aliments a les escoles  
 

TALLER EL MENJAR NO ES LLENÇA 



1. Prevenció del malbaratament 
d’aliments a les escoles  
 

TALLER EL MENJAR NO ES LLENÇA 

Plantejament general  

Idees prèvies 

El problema del malbaratament alimentari és un dels grans problemes 

del segle XXI i requereix d’un compromís a llarg termini per poder 

aconseguir els canvis estructurals necessaris per fer-hi front.  

La joventut és el nostre futur, i té infinites possibilitats per avançar cap 

a un món millor. Podem continuar dient al jovent que el menjar no es 

llença o podem escoltar-los i aplicar les seves idees i preparar-los per 

a canviar el món. Cal informar, formar i sensibilitzar però també cal 

empoderar i promoure la cerca de solucions amb alt impacte per part 

dels joves, amb un alt potencial de creativitat i innovació.  



TALLER EL MENJAR NO ES LLENÇA 

Objectius:  

-Abordar la problemàtica del malbaratament d’aliments 

-Conscienciar al jovent que ells també poden ser part de la solució 

-Convidar els joves a participar al concurs d’idees 

#elmenjarnoesllença 
 

Públic objectiu:  

Instituts d’Ensenyament Secundari 

Agrupaments Escoltes, esplais,... 

Grups de joves d’entre 12 i 17 anys 
 

Durada/Horari: 

El taller té una durada de 2 hores. Dies laborables matí o tarda.  

Lloc/Espai: 

Al mateix institut o local del grup de joves 

Nombre d’assistents: 

Grups d’un mínim de 12 joves i un màxim de 30 
 

Requeriments o consideracions per a l’Ajuntament: 

Ens cal un ordinador amb projector i taules pel treball en equip 

 



TALLER #ELMENJARNOESLLENÇA 

Descripció dels tallers 
 

La primera part és el joc de rol que simula una economia 

amb agricultors, supermercats i restaurants. Serveix per 

introduir el tema i aconseguir que siguin ells mateixos els que 

arribin a descobrir les causes del malbaratament alimentari 

de forma dinàmica i participativa. 
 

A partir del que ha passat al joc es fa una reflexió conjunta i 

s’expliquen les dades reals del malbaratament alimentari i 

algunes de les solucions existents. 
 

La segona part és un taller de generació d´idees on per 

grups es pensen solucions pel malbaratament alimentari i es 

presenten a tota la classe. Se’ls convida a presentar les 

idees al concurs #elmenjarnoesllença. 
 

Per acabar, l’avaluació es realitza a través d’una enquesta 

als participants i de la valoració qualitativa dels dinamitzadors 

sobre la qualitat dels arguments i de les idees exposades. 



Recursos ofertats per 

2. Reutilització i reparació: 6 possibles recursos 
        Prioritat per accions relacionades amb deixalleries 
 

1. Exposició Reduïm residus 

2. Photocall Vull un món de colors 

3. Taller reparació de roba 

4. Taller de reparació de petits aparells 

elèctrics i electrònics. 

5. Taller de reparació de mobles 

6. Taller de reutilització Teixim la Mar de plàstics 

 
 

 

 
 



2. Reutilització i reparació: 

1. Exposició Reduïm residus 

 

 
 



2. Reutilització i reparació: 

1. Exposició Reduïm residus 

 

 
 

Descripció 

Reduïm residus! és una exposició que vol donar a conèixer 

als visitants les característiques i la importància de la gestió 

dels residus, per tal d’afavorir i incrementar la participació de 

la ciutadania en la presa de decisions ambientals.  

 

Públic: Públic escolar (cicle mitjà i superior d’educació 

primària, educació secundària obligatòria i post obligatòria i 

nivells equivalents), públic general i col·lectius interessats 

 

Format: 5 mampares de fusta plegables amb diversos 

plafons cadascuna. Cada mampara fa 1,80 m d’alçada per 

0,70 d’ample. 

 



2. Reutilització i reparació: 

1. Exposició Reduïm residus 

 

 
 

Requisits de l'espai 

Aquesta exposició està pensada per a ser exposada 

únicament en espais interiors. 

Espai expositiu d'uns 80 m2. L'exposició és modular i pot 

instal·lar-se de forma fraccionada en diversos espais més 

petits, com ara un passadís ample, sempre protegits però de 

eventuals desperfectes provocats pel trànsit de persones o 

objectes, i amb lloc suficient per a una visita relaxada. 

Sala de muntatge a peu de carrer o amb accés amb 

muntacàrregues. 

Bona il·luminació  

general de la sala. 

 

Més informació: 
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/reduim-residus-  

 

https://www.diba.cat/es/web/mediambient/reduim-residus-
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/reduim-residus-
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/reduim-residus-
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/reduim-residus-


2. Reutilització i reparació: 

2. Photocall Vull un món de colors 

 

 

 
 



2. Reutilització i reparació: 

2. Photocall Vull un món de colors 

 

 

 
 

“Vull un món de colors!” és un decorat creat com a fons 

fotogràfic per utilitzar en esdeveniments de temàtica 

ambiental amb l’objectiu d’estimular la sensibilització i 

contribuir a la reflexió a partir d’una activitat lúdica i en 

format actual, que estimuli la participació de persones amb 

diferents perfils i edats. 

El photocall va acompanyat d’una caixa de complements 

fets amb material reciclat que permeten disfressar-se per 

fer la fotografia. Parlem d’un món de colors, perquè volem 

transmetre la idea que si tots reciclem, si tots minimitzem 

l’ús del transport privat, si tots estalviem energia... tindrem 

ciutats menys contaminades i grises (colors del cel, dels 

arbres, de les flors, de les papallones...). 



2. Reutilització i reparació: 

2. Photocall Vull un món de colors 

 

 

 
 

Requisits         
Cal que l’ajuntament garanteixi la presència d’un monitor per 

dinamitzar l’activitat i vetlli pel bon ús dels materials cedits. 

És indispensable que hi hagi l’espai suficient per fer el muntatge i el 

desmuntatge (4x4 m). És indispensable la col·laboració de dues 

persones per al muntatge i desmuntatge. El photocall i els materials 

que l’acompanyen es poden transportar en un turisme o furgoneta 

petita. 

 

Dinamització 
El photocall serveix de decorat per dur a terme l’activitat que 

consisteix en disfressar-se amb diferents elements fets amb material 

reciclat i transmetre idees i accions quotidianes que es poden fer per 

ajudar a preservar el medi ambient. 

Es proposa als participants disfressar-se temàticament, escriure una 

acció, fer-se una fotografia i compartir-la a les xarxes socials 

(#vullunmóndecolors) i altres etiquetes relacionades amb el 

missatge que es vulgui donar.  
 

Més informació: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/recursos-prestec  

https://www.diba.cat/es/web/mediambient/recursos-prestec
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/recursos-prestec
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/recursos-prestec


Recursos ofertats per 

2. Reutilització i reparació: 6 possibles recursos 
        Prioritat per accions relacionades amb deixalleries 
 

3. Taller reparació de roba 

4. Taller de reparació de petits aparells 

elèctrics i electrònics. 

5. Taller de reparació de mobles 

Destinataris: 2 opcions 

- Formació de formadors: operaris de 

deixalleries o docents d’escoles. 

- Taller obert per grups: Públic escolar o 

general. 
 

 

 

 
 



Recursos ofertats per 

2. Reutilització i reparació: 6 possibles recursos 
        Prioritat per accions relacionades amb deixalleries 
 

Objectius d’aquests 3 tallers: 

Transmetre el concepte de prevenció de residus mitjançant 

l’aplicació i pràctica sobre alguns objectes i materials a les 

pròpies instal·lacions de les deixalleries. 

Aprofitar materials que susceptiblement poden entrar a una 

deixalleria per tal de realitzar actuacions d’arranjament i 

recuperació; a través de la manipulació d’objectes malmesos 

per tal d’arranjar-los. Els aparells poden ser subministrats per 

la pròpia deixalleria o aportats pel tallerista. 

L’opció de formació de formadors permet capacitar a aquestes 

persones a poder realitzar / reproduir el taller en un altre ordre 

d’escala. Hi podrien assistir persones de diferents àmbits 

(diverses deixalleries o escoles). 
 

 

 
 



Recursos ofertats per 

2. Reutilització i reparació: 6 possibles recursos 
        Prioritat per accions relacionades amb deixalleries 
 

Característiques dels tallers de reparació 
• Sessió d’1’5 hores 

• Grups de fins a 15 persones 

• Requeriment de disposar d’espai a la deixalleria o altre 

equipament, aula o zona de treball cobert, amb llum i 

connexió elèctrica.  

• Es preveu que el taller consti d’una demostració del tècnic 

especialista i una activitat manual de pràctica i operacions 

de prevenció de residus.  

• Es preveu l’aportació de materials necessaris per a realitzar 

els arranjaments. 
 

 

 
 



2. Reutilització i reparació: 

6 Taller de reutilització Teixim la Mar de plàstics 

 

 

 
 



2. Reutilització i reparació: 

6 Taller de reutilització Teixim la Mar de plàstics 

 

 

 
 

El Projecte col·lectiu Teixint la mar de plàstics és un projecte 

col·laboratiu que té per objectiu reciclar bosses de plàstic d’un sol ús, 

que un cop netes, tallades i filades són teixides en peces modulars de 

punt de ganxet, tècnica antiga que es manté viva arreu del planeta, per 

crear obres col·lectives. 

Objectius: 

• Reutilitzar  i reciclar bosses de plàstic d’un sol ús, transformar-les 

en fil de plàstic de colors per teixir. 

• Crear teixits de fil de plàstic amb la tècnica de teixir ganxet. 

• Sensibilitzar sobre la problemàtica de la contaminació marina per 

plàstics.  

• Reutilitzar de manera lúdica una part dels residus plàstics generats 

a les llars. 

Contingut: 

1. El problema dels plàstics als mars i oceans i com ser part de la 

solució. 

2. Plegat i filat de bosses de plàstic. 

3. Teixir ganxet: punt bàsic i inici de la labor. 



2. Reutilització i reparació: 

6 Taller de reutilització Teixim la Mar de plàstics 

 

 

 
 

Descripció de l’activitat: 

Començarem amb una breu explicació teòrica del problema dels 

plàstics al mar: com hi arriben, quan triguen a degradar-se i com 

afecta a la vida marina i als humans. 

Tot seguit el/la tallerista explicarà com plegar, filar i teixir plàstic. 

En finalitzar cada taller es recolliran les dades dels participants que 

vulguin participar en altres iniciatives del projecte. 

Amb la convocatòria cal demanar que els participants portin diverses 

bosses de plàstic d’un sol ús. 



2. Reutilització i reparació: 

6. Taller de reutilització Teixim la Mar de plàstics 

 

 

 
 

Descripció de l’activitat: 

Una primera acció del projecte es va realitzar durant el Festival 

Sitges ReciclArt 2017 i va consistir en la producció i instal·lació de 

para-sols teixits a ganxet amb fil de plàstic de bosses reciclades. 

Teixim Mar de Plàstics  se suma al projecte Tejiendo la Calle. 

En aquest projecte impulsat per la Oficina 

d’Educació i Promoció Ambiental de la 

Gerència de Serveis de Medi Ambient de 

la Diputació de Barcelona, des del Centre 

d’Estudis del Mar, participen particulars, 

associacions i col·lectius: Associació de 

Dones de Sitges, Residencia Las 

Magnolias, Noies del Garraf, La Fàbrica 

de Sitges, Fundació Ave Maria, Hospital 

de Sant Joan Baptista de Sitges… i és 

obert a la participació. 

 



Recursos ofertats per 

6. Taller de reutilització Teixim la Mar de 

plàstics 
 

Característiques del taller 

•Sessió d’1’5 hores 

•Grups de fins a 15 persones 

•Requeriment de disposar d’espai a un equipament, aula o 

zona de treball cobert, amb llum i connexió elèctrica.  

•Es preveu l’aportació de materials necessaris per a realitzar 

els arranjament, però es pot fer una acció prèvia de recollida 

de bosses de plàstic. 
 

 

 
 



3. Visites a les Deixalleries     

Visita amb el títol “Coneguem la deixallera de…. “ 

• L’activitat es pot fer oberta a la població, per a escoles o com 

a acció de formació de formadors (docents d’escoles). 

• El principal objectiu és el de transmetre els conceptes de 

gestió de residus, la importància que els residus tenen i la 

incidència a nivell global. 

• Sessions d’1 hora 

• Segons la mida i espai de la deixalleria grups de fins a 12 o 

grup classe sencer si van acompanyats per un tutor. 

• Ruta pels diferents àmbits, tipologia de residus, quants en 

generem, com prevenir-ne l’abocament i promoure reparació 

i reaprofitament, donar-li una nova vida o allargar-li. 

• Visita a peu d’instal·lacions sense material complementari. 

 

Acció en el marc del suport de l’ASDE – Diputació de 

Barcelona 



3. Visites a les Deixalleries     

ASDE - Assessorament i suport a les deixalleries 

 

L'ASDE de l’Oficina tècnica de Canvi climàtic i Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona és un servei pensat per a proporcionar informació 

i assessorament als tècnics i gestors d'aquestes instal·lacions municipals.  

                                                                                                                         

Des de l'ASDE es vetlla per la promoció i l'actualització dels mercats 

locals de valoració de residus.  

 

Serveis ASDE 

•Consultes sobre pràctiques generals de les deixalleries mitjançant atenció 

telefònica, escrita i presencial als ens locals i als gestors.  

•Consultes sobre residus i compostatge a petita escala. 

•Informes d'avaluació i propostes de millora de les deixalleries. 

•Sessions d'intercanvi d'experiències sobre deixalleries. 

•Formació ambiental per al persnal que treballa a les deixalleries. 

•Servei de visites guiades a les deixalleries. 

 

19ªSessió: Les deixalleries com a centres de reutilització 

III. Aplicació del RD 110/2015. (ASDE 2016) 

16a sessió:Les deixalleries com a centres de reutilització 

II(ASDE 2013) 

11a sessió: Presentació "Les deixalleries com a centres de 

reutilització (ASDE 2009) 

http://www.diba.cat/documents/471041/0/19a+sessi%C3%B3 deixalleries+per+penjar+al+web.pdf/915f1f60-46a0-4c28-a0cf-2cdc90a3af7e
http://www.diba.cat/documents/471041/0/19a+sessi%C3%B3 deixalleries+per+penjar+al+web.pdf/915f1f60-46a0-4c28-a0cf-2cdc90a3af7e
http://www.diba.cat/documents/471041/00737351-7a73-4330-8e61-20d7c9196b69
http://www.diba.cat/documents/471041/00737351-7a73-4330-8e61-20d7c9196b69
http://www.diba.cat/en/c/document_library/get_file?uuid=104ca6bf-4ff3-43a2-bd04-e31d10b38175&groupId=471045
http://www.diba.cat/en/c/document_library/get_file?uuid=104ca6bf-4ff3-43a2-bd04-e31d10b38175&groupId=471045
http://www.diba.cat/en/c/document_library/get_file?uuid=104ca6bf-4ff3-43a2-bd04-e31d10b38175&groupId=471045


Característiques de l’oferta i condicions 

• Tallers oferts per l’Oficina Tècnica d’Educació i 

Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona. 

• Acció de suport NOMÉS per a municipis de la 

província de Barcelona (fora àmbit AMB). 

• Peticions de recursos a través de la secretaria tècnica 

de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

(formulari on-line). 

• Tallers a celebrar entre el 13 de novembre al 3 de 

desembre de 2017, ambdós inclosos 

• Es prioritzaran en cas de limitació de recursos els 

tallers a celebrar del 18 al 26 de novembre i vinculats a 

accions a les Deixalleries. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EyB42tAnVoPOIINYIZio_eyvr2FyzWENrI709vbAXTxmgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EyB42tAnVoPOIINYIZio_eyvr2FyzWENrI709vbAXTxmgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EyB42tAnVoPOIINYIZio_eyvr2FyzWENrI709vbAXTxmgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EyB42tAnVoPOIINYIZio_eyvr2FyzWENrI709vbAXTxmgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EyB42tAnVoPOIINYIZio_eyvr2FyzWENrI709vbAXTxmgw/viewform


Característiques de l’oferta i condicions 

• D’entre els diversos recursos ofertats (8), s’atorgarà 

un taller per municipi. 

• L’ens local haurà d’organitzar, com a mínim, una 

actuació d’iniciativa municipal o aportar recursos 
propis (econòmics, tècnics i/o humans) per al seu 

desenvolupament, en el marc dels objectius descrits. 

• Es prioritzaran els suports a accions que incorporen 

el recursos sol·licitats en una actuació d’iniciativa 

municipal (prioritàriament deixalleries; i també mercats de 

2a mà, treball amb equipaments i escoles, entitats locals...).  

• Per tant, us demanem que especifiqueu, en el espais 

adients del Formulari, les característiques generals de 

la iniciativa, o també els recursos propis que aportareu 

per complementar els recursos sol·licitats. 

 

 



Procediment 

 Donar-se d’alta com a participant a la Setmana 

Europea de la Prevenció de Residus (www.arc.cat) 

 

 

 

Veure l’Oferta de recursos 
 

Fer les peticions de suport i recursos per separat  

a cada entitat ofertant en concret i en l’àmbit 

competencial corresponent a cada municipi. 

Municipis de l’àmbit AMB Municipis província Barcelona  

– excepte àmbit AMB 

http://www.arc.cat/


Característiques de l’oferta 

1. Els recursos i suport són complementaris a 

activitats que el propi ens local organitzi i 

promogui. 

2. Les peticions es poden fer arribar fins el 20 

d’octubre a través del Formulari on-line  

3. Els recursos s’assignaran per ordre de petició i 

en funció de la disponibilitat. 

 



 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES 

 

 

 

                 Contacte: collge@diba.cat  

 

 


