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DEL PUNT VERD DEL CENTRE A ...  

Setembre 2017 



Sant Cugat del Vallès, juliol 2017 

L’AMBITECA de Sant Cugat 

Setembre 2017 

Cap a un nou model de vida 
 

 Espai on emmagatzemem recursos ambientals, on hi 
trobem tot el referent a medi ambient de la ciutat 

 Sensibilitzar sobre un model més respectuós amb el medi 
ambient, que consumeix menys recursos 
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Cap a un nou model de vida 

Aula 
ambiental  

Sensibilització 
Aprenentatge 

Botiga 

Prevenció de 
residus  

AMBITECA 

Reciclatge 

Aprofitament 
material 

 Recicla els teus residus  

 Intercanvia a la botiga 

 Apunta’t als tallers ambientals 
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La Botiga d’intercanvi 

• Al punt verd i a la 
recollida de 
voluminosos entren 
diàriament molts 
objectes. 

 

• El nou concepte de 
deixalleria posa en 
valor tots aquests 
subproductes. 
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La Botiga d’intercanvi 

• Obtenció de punts  

o segons el 
producte 

 

o per entrada 
de residus 

• Adquisició de 
productes amb els 
punts acumulats o 
preu simbòlic 
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La Botiga d’intercanvi 

• Donar valor als 

subproductes, i tornar 

a introduir-los al 

circuit. 

• Preparació per a la 

reutilització.  

• Creació de llocs de 

treball tercer sector.  



Plataforma d’intercanvi i donació directes 
entre veïns/es (App)  
 

• Facilita l'intercanvi  

 

• Reutilització directa sense passar pel 

sistema de recollida municipal: 

optimització de rutes de recollida de 

voluminosos, disminució de 

desballestament i de generació de resta 
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stcRecupera 

• Els objectes de 

l’Ambiteca es 

penjaran a l’App 

i es podran fer 

reserves 

 

• Els intercanvis 

entre usuaris 

també obtenen 

punts 
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Transferir coneixements sobre 
horticultura ecològica a la 
població. 

Incidir en els hàbits  
alimentaris i de consum de la 
població.    

Ensenyar formes de cultiu 
alternatives a l’hort a terra. 

Posar en valor els residus per 
convertir-los en recursos. 

Petjada 
ecològica 

Hàbits 
alimentaris 

Propietats 
de les 
plantes 

Reutilització 
de materials  

Cultiu 
ecològic 

Cicle de les 
plantes  

Aquests són els principals eixos ambientals que es 

tractaran a l’Espai d’Educació Ambiental mitjançant 

activitats. En el cas d’aquets projecte, les activitats 

relacionades amb l’hort eco didàctic estaran 

classificades dins de l’eix d’Entorn i Biodiversitat. Tot i 

que els conceptes i continguts que es pretenen 

transmetre també tindran una mica dels altres eixos. 

És precisament el motiu pel qual aquest espai només 

s’entén des de la transversalitat conceptual.   

Educació ambiental 

Transferir 
coneixements 
sobre medi 
ambient 

Incidir en els hàbits  
de consum de la 
població    

Ensenyar formes de 
vida alternatives 

Posar en valor els 
residus per convertir-
los en recursos 



Eixos temàtics de l’aula ambiental 

L’Ambiteca  

de Sant 
Cugat 

El cicle 
de l’aigua 
a la ciutat 

Entorn  

i 
Biodiversi

tat 

De 
Residu a 
Recurs 

Energia 

Qualitat 
ambiental 

i salut 

Mobilitat i 
espai 
públic 

•Sensibilització 

•Educació i reflexió per un canvi del model de consum  
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Tallers ambientals 
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Tallers ambientals 
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L’hort, el galliner, l’observatori d’ocells, jardí 
sostenible... 

Actualment estem treballant amb diverses entitats i serveis del municipi que s'han engrescat 

amb el projecte (AV Volpalleres, XESC, Oficina Jove, esplais i agrupaments, Taller Jove,etc.).  

 

També s'està treballant en l'elaboració d'activitats pel Pla de Dinamització Escolar municipal.  
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Gràcies per la vostra atenció 


