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La Setmana Europea de la Prevenció de Residus té com a objectiu organitzar accions de sensibilització sobre la
prevenció de residus entre el 19 i el 27 de novembre de 2016.
La Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, coordinadament amb l'Agència de
Residus de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, donaran suport als ens locals en base a l'oferta de
recursos i tallers que es va presentar en el seminari celebrat el 21 de setembre del 2016.
Es concreta en un total de 24 activitats, més suport en la preparació de material:

7 Tallers de prevenció del malbaratament d’aliments “El menjar no es llença”
12 tallers de reparació que inclou tallers de costura creativa, de reparació de petits aparells
elèctrics i electrònics i d’elaboració d’embolcall per l’entrepà.
5 tallers d’elaboració de moneders amb brics.
Els ens locals que rebran el suport de la Diputació de Barcelona són:
Arenys de Mar
Castellar del Vallès
Castelldefels
Castellterçol
La Palma de Cervelló
Lliçà d'Amunt
Malgrat de Mar
Manresa
Martorell
Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 1 of 2

Suport de la Diputació de Barcelona a 24 ens locals per la Setmana Europea de Prevenc
Publicat a La Xarxa en xarxa (https://xarxaenxarxa.diba.cat)
Mollet del Vallès
Montmeló
Navàs
Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Polinyà
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Fruitós de Bages
Sant Vicenç de Castellet
Terrassa
Vacarisses
Vallès Oriental
Vilanova i la Geltrú
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