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Una nova vida?

1. Si funciona... Es pot vendre, intercanviar,

Regalar (a la deixalleria o en qualsevol espai).

2. Si no funciona... Potser es pot reparar

- Reparat Millor que Nou a Barcelona, Viladecans, Sant Cugat, 

L’Hospitalet, ....

- Repair cafès, Fundació Marianao, Solidança, Formació i treball, ... 

- Professionals de la reparació.

- I gairebé sempre es pot Reciclar
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El dia 18 de novembre
Celebrem el Dia de la Deixalleria

Volem que les deixalleries s’omplin de gent

 Amb una jornada de portes obertes, amb visites 

guiades, amb activitats...

 Expliquem per a què serveixen i els avantatges que té 

utilitzar les deixalleries municipals. 
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Què us oferim? 

La festa de la deixalleria: música, pallassos, jocs, etc. 

- L’Ajuntament ha de fer-ne la difusió.

- L’AMB es fa càrrec de contractar l’animació (unes 2    

hores).

Aquesta activitat s’ha de demanar al Servei de prevenció de residus 
i deixalleries (Glòria Fernández  Gesalí gesali@amb.cat) des del 21 
de setembre fins al 13 d’octubre. 
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Què us oferim?

• Tallers de reparació (petits electrodomèstics, tèxtil, bicis, 
bricolatge, mobles...). Durada: 2’5 hores; mínim 
d’assistència: 10 persones.

• Taller de cuina d’aprofitament. Durada: 2’5 hores; mínim 
d’assistència: 10 persones.

• Estand sobre la prevenció dels residus

• Estand sobre l’aprofitament alimentari

Aquestes activitats s’han de demanar al formulari on line
http://goo.gl/bCmXNN des del 21 de setembre fins al 20 d’octubre. 
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Noves activitats del programa Compartim 
Un futur

(R)AEE: manteniment i reparació (públic adult)

Objectius

- Conèixer els diferents tipus de RAEE.

- L’AMB i la gestió dels RAEE.
- Aprofundir en les problemàtiques ambientals i socials

vinculades a la seva producció, consum i deposició.
- Desenvolupar hàbits relacionats amb el bon manteniment
- i reparació dels AEE com a estratègies de prevenció de

residus.
- Donar a conèixer el servei que ofereix el Reparat.
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(R)AEE: manteniment i reparació (públic adult)

Dinàmiques
1. Joc de targetes sobre la diferència entre RAEE i AEE.

2. Lectura de notícies (impactes socials, econòmics i ambientals), debat
en petits grups i amb la resta de participants.

3. Concurs que introduirà bones pràctiques pel que fa al manteniment
dels AEE.

Durada 1 hora; mínim participants: 10; màxim participants: 24.

Aquesta activitat s’ha de demanar a reserves.compartim@amb.cat
93 238 9351. Des del 21 de setembre fins al 20 d’octubre.
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Quina tela! (públic escolar: cicle mitjà i superior de

primària)

Objectius

- Donar a conèixer algunes de les competències i funcions de l’AMB 
respecte la gestió dels residus.

- Conèixer els diferents teixits, tant sintètics com naturals, amb els 
que es fa la roba.

- Aprendre a valorar les opcions de compra d’acord amb els futurs 
residus que generaran. 

- Valorar l’impacte ambiental i social que té la nostra forma de 
consumir.

- Descobrir els mercats d’intercanvi.

Aquesta activitat s’ha de demanar a reserves.compartim@amb.cat 93
238 9351, des del 21 de setembre fins al 20 d’octubre.
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Quina tela! (públic escolar: cicle mitjà i superior de

primària)

Dinàmiques
1. Què en sabem de la roba que portem? Conceptes relacionats amb la

producció, distribució i disposició i reciclatge de roba.

2. Siguem responsables, intercanviem! Simulació d’un mercat
d’intercanvi. Els alumnes interpretaran diferents rols i intercanviaran
béns de consum.

3. Fem un porta- entrepà amb la tela que ha dut cada participant (1/2
hora: activitat opcional).

Durada 1 hora o 1 i ½ (porta-entrepà). Mínim 10 participants i màxim 30.

Aquesta activitat s’ha de demanar a reserves.compartim@amb.cat 93
238 9351, des del 21 de setembre fins al 20 d’octubre.
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Àrea de Medi Ambient

Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus

Secció de Prevenció de Residus i Deixalleries.

prevencioresidus@amb.cat

www.amb.cat

Albert Torras Pérez atorras@amb.cat

Àlex Piñol Montolio pmontolio@amb.cat

Eva Cecília Palomino ececilia@amb.cat

Glòria Fernández Gesalí gesali@amb.cat

Lídia Contreras Coll contreras@amb.cat
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