
Oferta de recursos 

per a actuacions d’ens locals 

 
 



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. 
 



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 14 de novembre al 4 de 

desembre de 2016, ambdós inclosos 

• Es prioritzaran en cas de limitació de recursos els 

tallers a celebrar del 19 al 27 de novembre. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform


Característiques de l’oferta i condicions 

• D’entre els diversos recursos ofertats (7), 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 insereixen el 

recursos sol·licitat en una actuació d’iniciativa 

municipal (mercat de 2a mà, treball amb equipaments, 

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 17 

d’octubre a través del Formulari on-line  

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

en funció de la disponibilitat. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCh5qsosYi-11GOV6wC_l1xDoqfTfB_U_1lu0UW02FtS9KDA/viewform


Recursos ofertats per 

1. Tallers de prevenció del 
malbaratament d’aliments  

(1 recurs) 

2. Tallers de reparació  
(4 recursos) 

3. Tallers de prevenció i 
reutilització de residus 
d’envasos        (2 recursos) 



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 #ELMENJARNOESLLENÇA 

Objectius:  

-Abordar la problemàtica del malbaratament d’aliments 

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

-Convidar als 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. Tallers de reparació: 4 possibles recursos 
 

1. Taller de costura creativa. Transformem 

roba, amb peces velles fem complements nous.  

2. Taller de reparació de bicicletes.  

3. Taller de reparació de petits aparells 

elèctrics i electrònics. 

4. Taller de reparació de mobles. Els mobles 

vells, com nous.  
 

 

 

 
 



En aquest taller s’ensenyen 

petits trucs per realitzar la 

transformació de peces de 

roba en altres de diferents. 

Tècniques per actualitzar una 

peça de roba, alhora amb 

creativitat podreu amagar 

taques o petits forats, fent 

butxaques, colls, 

passamaneria etc… 

TALLER DE COSTURA CREATIVA  
TRANSFORMEM ROBA, AMB PECES VELLES FEM 

COMPLEMENTS NOUS.  



Taller de costura creativa 

Objectius  

Aprendre tècniques per transformar peces de roba en altres 

de diferents. 
 

Públic objectiu 

Adults en general 

Durada/Horari  

Dura unes 2,5 hores. De dilluns a diumenges matí i tarda. 
 

Lloc/Espai 

Espai d’uns 30 m2 amb taules i cadires per treballar i punts 

de llum. Ha de ser ben il·luminat i preferiblement sota cobert, 

no gaire sorollós ni fred. Projector i ordinador. 

Nombre d’assistents 

Entre 10-20 persones 

Requeriments o consideracions per a l’Ajuntament 

És convenient que els/les assistents portin peces de roba on 

fer els arranjaments.  



 

  

Durant el taller es farà un 

repàs de la mecànica bàsica 

de la bicicleta, per aprendre 

quins són els seus punts 

principals i les tècniques de 

manteniment i ajust més 

adients per conservar-la i 

reparar-la : frens, canvis, 

transmissió, reparació de 

punxades... 

 

 

TALLER DE REPARACIÓ DE BICICLETES 



Taller de reparació de bicicletes 

Objectius  
 

Taller de control i anàlisi dels punts dèbils de les bicicletes on 

s’ensenya als usuaris com poden ajustar o arreglar-les per tal 

que funcionin millor. 

 

Públic objectiu 

Adults en general 

Durada/Horari  

Dura unes 2,5 hores. De dilluns a diumenges matí i tarda. 
 

Lloc/Espai 

Mínim 30 m2 si els assistents poden portar la seva bicicleta. 

Nombre d’assistents 

Entre 10-20 persones 

Requeriments o consideracions per a l’Ajuntament 

Els assistents que vulguin poden portar les seves bicicletes 

per posar en pràctica cadascun dels temes que es 

desenvolupin al taller. 



 

 Es donaran les nocions bàsiques per 

descobrir els problemes més habituals 

dels nostres petits electrodomèstics. 

S’estudiarà la mecànica elemental dels 

aparells i els assistents aprendran a 

canviar o substituir petits components o 

peces de desgast: ganivetes de 

batedores, corretges d’engranatge, 

corretja de transmissió... 

 

TALLER DE REPARACIÓ DE PETITS 

APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 



Taller de reparació de petits aparells 

elèctrics i electrònics. 

Objectius  

Aprendre a arreglar alguns dels problemes més comuns de 

diversos aparells elèctrics. 
 

Públic objectiu 

Adults en general 

Durada/Horari  

Dura unes 2,5 hores. De dilluns a diumenge, matí i tarda. 
 

Lloc/Espai 

Espai d’uns 30 m2 amb taules i cadires per treballar i punts 

de llum. Ha de ser ben il·luminat i preferiblement sota cobert, 

no gaire sorollós ni fred. 

Nombre d’assistents 

Entre 10-20 persones 

Requeriments o consideracions per a l’Ajuntament 

Els assistents podran portar algun electrodomèstic tipus 

assecador de cabell, torradora, calefactor, per practicar. 



 

  

Amb l’objectiu d’allargar la vida als 

nostres mobles s’ensenyaran els 

procediments més comuns per 

restaurar qualsevol moble (decapat, 

polit, encolat, aplicació de producte 

contra la carcoma...), així com el 

funcionament de les eines bàsiques 

en restauració i les principals 

tècniques per dur a terme diferents 

acabats. 

 

 

TALLER DE REPARACIO DE MOBLES  
ELS MOBLES VELLS, COM NOUS.  



Taller de reparació de mobles 

Objectius  

Aprendre a transformar i a actualitzar un moble i com fer el 

manteniment de la fusta per a prevenir el deteriorament.  
 

Públic objectiu 

Adults en general 

Durada/Horari  

Dura unes 2,5 hores. De dilluns a diumenges matí i tarda. 
 

Lloc/Espai 

Espai d’uns 30 m2 amb taules i cadires per treballar i punts 

de llum. Ha de ser ben il·luminat i preferiblement sota cobert, 

no gaire sorollós ni fred. Projector i ordinador. 

Nombre d’assistents 

Entre 10-20 persones 

Requeriments o consideracions per a l’Ajuntament 

Si ho desitgen els/les participants poden portar un petit moble 

pel que tinguin dubtes de restauració.  



Recursos ofertats per 

3. Tallers de prevenció i reutililització de  
residus d’envasos:                   2 possibles recursos 
 

1. Taller l’embolcall de l’entrepà. Fem un 

envàs bonic i pràctic amb tela aprofida 

2. Taller de moneders amb brics 
 

 

 
 



És un taller on s’ensenya el 

disseny i confecció  d’un 

boc’n’roll (embolcall 

reutilitzable per entrepans) 

amb tècniques de cosir, i 

aprofitament de roba de 

segona mà. 

 

TALLER L’EMBOLCALL DE L’ENTREPÀ 
FEM UN ENVÀS BONIC I PRÀCTIC AMB TELA APROFITADA.  

Requeriments o consideracions per a l’Ajuntament 

És imprescindible que els/les participants portin una peça de 

roba i una làmina de plàstic alimentari* d'algun embalatge de 

menjar. Tant la roba com el plàstic han de tenir una superfície 

mínima d'uns 60 x 40 cm, aprox. 

*Exemple de tipus de plàstics que poden servir són el de les bosses de cafè, de mida gran com la 

que fan servir als bars i restaurants, el d’una bossa gran de congelats (no la isotèrmica sinó la del 

congelat) o bé el d’una bossa de paquet de cereals d’esmorzar o similar.  

 



Taller de l’embolcall de l’entrepà 

Objectius  
 

Fer un embolcall reutilitzable per l’entrepà donant una 

alternativa als envasos d’un sol ús.  

 

Públic objectiu 

Adults en general 

Durada/Horari  

Dura unes 2,5 hores. De dilluns a diumenge matí i tarda. 
 

Lloc/Espai 

Espai d’uns 30 m2 amb taules i cadires per treballar i punts 

de llum. Ha de ser ben il·luminat i preferiblement sota cobert, 

no gaire sorollós ni fred. 

Nombre d’assistents 

Entre 10-20 persones 



És un taller on s’elabora un 

moneder a partir de 

l’aprofitament de residus 

d’envasos (tetra briks) 

TALLER DE MONEDERS AMB BRICS 



TALLER DE MONEDERS AMB BRICS 

 

Públic objectiu 

Públic familiar o grup aula 

 

Durada/Horari  

Dura unes 1,5 hores. De dilluns a diumenge matí i tarda. 
 

Lloc/Espai 

Espai d’uns 30 m2 amb taules i cadires per treballar i punts 

de llum. Ha de ser ben il·luminat i preferiblement sota cobert, 

no gaire sorollós ni fred. El material necessari ja es porta per 

part del tallerista. 

 

Nombre d’assistents 

Entre 10-20 persones 



 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES 

 

 

 

                 Contacte: collge@diba.cat  

 

 


