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1. INTRODUCCIÓ  
 

El Servei Educatiu de Residus desenvolupa una tasca de sensibilització i educació ambiental per a 

la prevenció i correcta selecció de residus adreçat al conjunt de la ciutadania de Rubí. 

 

En el present document es resumeixen totes les accions dutes a terme durant el 2016, així com una 

valoració de l’impacte i els resultats assolits.  

 

L’estructura d’aquesta memòria correspon als eixos plantejats en el programa, dibuixat a principis 

d’any: 

 

− Prevenció i consum responsable: es descriuen totes les accions i campanyes adreçades 

a minimitzar els residus a través d’accions prèvies a la generació de residus, sobretot en 

el que es refereix als hàbits de consum. 

− Preparació per a la reutilització i reutilització: recull les accions en les quals es potencia 

l’aplicació de criteris de reutilització i reparació. Aquests criteris permeten allargar la vida 

dels productes que consumim o transformar-los en altres objectes. 

− Gestió i Selecció de residus: en aquest apartat s’agrupen totes les accions dutes a terme 

per fomentar el coneixement de la correcta selecció de residus i la seva justificació en 

quant a la reducció de l’impacte ambiental i els beneficis socials que això genera. 

− Projectes transversals: es descriuen aquells projectes que s’han desenvolupat en pro 

d’una aplicació de criteris ambientals en altres àmbits, ja siguin professionals o bé dins 

de l’administració. 

 

Finalment, es recull de manera quantitativa els resultats del global de totes les campanyes i accions 

portades a terme al llarg del 2016. 
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2. PREVENCIÓ I CONSUM RESPONSABLE  
 
 
 
 
 

En aquest apartat es descriuen totes les accions i 

campanyes adreçades a minimitzar els residus a través 

d’accions prèvies a la generació de residus, sobretot en el 

que es refereix als hàbits de consum.  
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En el mes d’abril, coincidint amb la Setmana 

del Dia de la Terra es fa un curs de formació, 

de dos hores de durada, sobre com fer 

compostatge i com aprofitar el compost.  

Al llarg dels mesos de juliol i setembre es 

concerten visites amb els compostaires i es fa 

seguiment sobre el funcionament del 

compostador, assessorant en qüestions sobre 

la qualitat del compost o problemàtiques 

que els puguin sorgir.  

 

 

 

 

 

  2.1. COMPOSTATGE 
 

DESCRIPCIÓ 
 

Campanya anual amb la finalitat de promoure el compostatge casolà i la selecció i gestió de la matèria 

orgànica en la pròpia llar, a banda de l’aprofitament dels avantatges del compost a l’horticultura i 

jardineria.  

EXTRACTO PROFESIONAL 

L’objectiu de la campanya de compostatge 
és el de promoure el tancament del cicle de 

la matèria orgànica. 

D’aquí se’n deriven alguns objectius específics:  

*Formar als ciutadans per tal de poder dur a 

terme un bon compostatge, aprofitar els seus 

avantatges a l’hort i jardí.  

*Proporcionar les eines per a que el ciutadà 

tingui aquesta opció a l’abast mitjançant 

compostadors subvencionats parcialment.  

* Fer un seguiment anual a una part de la xarxa 

de compostaires per assessorar-los i comprovar 

que la gestió i el compost resultant és la 

correcta.  

 

 

COMUNICACIÓ 

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 
 

Anual                                                  

 

- Un curs de 2h de durada realitzat a 

l’escola Rivo Rubeo, amb 12 

participants dels quals 10 es van 

incloure a la xarxa de compostaires. 

- Un total de 100 visites de seguiment 

fetes durant els mesos de juliol i 

setembre 

- Un total de 13 altes i 17 baixes al llarg 

d’aquest any. 

- Un total de 340 compostaires a la ciutat 

l’any 2016 

 

 

OBJECTIUS  

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ  

Comunicació i difusió dels curs i promoció 

del compostatge mitjançat: 

• Xarxes socials 

• Mailing 

• Agenda Municipal 

• www.rubi.cat/residus 

• Programa el Dia de la Terra 

 

Contacte telefònic amb els usuaris per a 

concertar visites de seguiment. 

Ciutadania i membres de la xarxa d’autocompostatge casolà                                                 

 

RESULTATS 
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Les activitats que es van dur a terme durant 
aquesta celebració són: 
 

− Acte inaugural: Parlant de la Terra 

− Taller d’hort ecològic de terrassa i balcó. 

− La Fira del Dia de la Terra que acull 

comerços, entitats i projectes sostenibles 

i altres serveis municipals. 

− Visites a les Masies de Rubí que obren les 

seves portes per recuperar la memòria 

rural de la ciutat. 

− Jornada de natura al Torrent de les 

Abelles amb la iniciativa ‘Caçador de 

Trastets’, anellament d’ocells i l’ Art 

Natura 

− Hort en família a les terres gestionades 

per Ecobodum 

− Curs de cuina a Can Ramoneda 

− Caminada a la Font de Can Guilera amb 

el CER 

− Curs de compostatge 

− Exposició l’Aigua un bé comú a la 

Biblioteca Municipal 

− Calendari dels pagesos al Museu 

Etnogràfic Vallhonrat 

 

2.2 DIA DE LA TERRA  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

El 22 d’abril se celebra, el Dia de la Mare Terra. En aquest marc, des dels serveis de Medi Natural i Residus 

s’organitzen una sèrie d’activitats adreçades a apropar la importància de la cura del medi ambient des 

d’una visió global.  

 

DESCRIPCIÓ 

 
 
 
Generar una consciència col·lectiva entorn a uns 
hàbits de vida sostenible, i mostrar els beneficis 
que aquests tenen per als individus, i també pel 
medi ambient.  
 

− Sensibilitzar a través d’una participació 

activa i atractiva per a la ciutadania. 

− Foment de la xarxa de producció 

ecològica, agrícola i local. 

− Promoció del coneixement i l’apropiació 

de l’entorn natural i rural de Rubí entre els 

seus ciutadans. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania 

Del 16 al 24 d’abril de 2016 
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Promoció de l’adhesió de 15 entitats, diferents 

serveis municipals, 8 establiments comercials i 11 

particulars, el Consorci de Residus del Vallès, la 

Biblioteca Municipal i 1 escola . 

Difusió i comunicació dels actes del Dia de la 

Terra a través de: 

- Distribució de 3.500 tríptics informatius. 

- Publicacions a Medis Socials: Facebook i 

Twitter. 

- Mailing als usuaris del servei (més de 1.000 

usuaris). 

- Web de l’Ajuntament de Rubí: agenda 

municipal, capçalera web i nota de premsa. 

- Anuncis, entrevistes i banners a la premsa 

local. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

 
RESULTATS  

Resultats 
 

* Increment de la participació ciutadana i dels 

col·lectius col·laboradors: 15 entitats, 8 

establiments i 11 particular 

 

* Augment de les accions dutes a terme en 

espais naturals de la ciutat 
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VAIXELLA REUTILITZABLE: El lloguer d’aquesta 

vaixella es gestiona directament des de la 

Deixalleria de Cova Solera. Des del SER s’ha fet 

especial incís en la promoció d’aquest servei a les 

entitats. 

VAIXELLA COMPOSTABLE : La gestió de les 
comandes la realitza el SER amb el Punt 

d’Informació que s’encarrega de l’entrega. 
L’entitat o servei fan la petició amb 15 dies 

d’antelació. Aquesta vaixella està bonificada en 

un 80% en el cas de les entitats ,sempre i quan no 

hi hagi una activitat comercial darrera del seu ús, 

i en el 100% en cas dels serveis municipals.  

Emplaçament de cartells i contenidors per a la 

correcta selecció de la vaixella compostable en 

l’espai de la celebració. 

Enguany el SER ha fet ús d’un programa 

informàtic específic per gestionar les comandes..  

Nova serigrafia on explícitament s’informa que el 

got no és de plàstic i que cal llençar-lo a 

l’orgànica. 

- Vaixella reutilitzable, per a actes de menys de 
150 persones, disponible a la Deixalleria de 
Cova Solera. 

- Vaixella compostable gestionada des del SER 
en coordinació amb el Punt d’Informació. 

- Cartells informatius sobre la correcta selecció 
de la vaixella compostable. 

- Emplaçament de contenidors de selecció de 
residus en els actes i festes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 FESTES SOSTENIBLES: AMBIENTALITZACIÓ D’ACTES 
POPULARS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Al llarg de l’any, tant els serveis de l’Ajuntament com les entitats municipals són els principals organitzadors 

d’actes populars del nostre municipi. Aquests actes acullen a un gran volum de persones i, conseqüentment, 

generen un gran volum de residus. Aquests esdeveniments  són espais amb un gran potencial de 

sensibilització 

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general d’aquesta campanya és reduir la 
generació de residus durant els actes i festes 
populars de la ciutat. D’aquí se’n despengen altres 
objectius específics: 
 

- Incentivar l’ús de criteris ambientals a l’hora 

d’organitzar esdeveniments populars. 

- Fomentar  el consum responsable en la 

organització i durant la celebració de grans 

actes. 

OBJECTIUS COMUNICACIÓ 

Ciutadania  

MATERIAL 

 

Creació d’un catàleg per a entitats i serveis de 

l’ajuntament amb la informació corresponent a l’ús 

de la vaixella compostable i reutilitzable 

Difusió en els medis socials i web municipal. 

Serigrafia dels elements compostables pel foment 

de la seva correcta selecció i/o reutilització. 

Creació de cartells lluminosos informatius per a la 

Festa Major. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Durant tot l’any  
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ  

- Renovació de vaixella de vidre, amb 

capacitat fins a 150 comensals.  

- 72 entitats, 16 serveis municipals, 22 

bars/restaurants i 11 centres educatius que 

han sol·licitat vaixella compostable, un total 

de 205 actes ambientalitzats 

- 346102 elements  consumits anualment. 

- Augment del consum en un 0,61% 

- Augment de la recollida selectiva 

d’orgànica per la Festa Major  i reducció del 

marge d’error amb la vaixella compostable.   

 

VAIXELLA COMPOSTABLE PER FESTA MAJOR:  

  

Les entitats encarregades dels Bars de 

L’Escardívol fan la petició de vaixella i es 

distribueix en els terminis establerts. En cas de 

necessitar de proveir-se durant la Festa, en el Punt 

d’Informació hi ha estoc i poden fer la compra del 

material necessari. Aquesta vaixella està 

subvencionada al 80% 

 

Per les activitats incloses en el programa que fan 

ús de vaixella, es contacta amb les entitats i/o 

serveis organitzadores i s’acorda el material i els 

dies d’entrega. Aquesta vaixella està 

subvencionada al 100%.  

 

Aquest any només es van col·locar contenidors 

d’orgànica a dins del recinte de l’Escardívol per a 

convidar als ciutadans a llençar la vaixella a 

l’Orgànica(tal i com indicava un panell de llum 

sobre els bars). A més les bateries de contenidors 

completes de les afores del recinte que també es 

van col·locar com sempre.  

RESULTATS  

 

CONSUM TOTAL VAIXELLA COMPOSTABLE 2016

2015 2016 % variació

Gots 300ml 168585 170590 1,18

Plats 17cm 62825 63025 0,32

Plats 22 cm 33875 39750 14,78

Bols 4750 1850 -156,76

Culleres 2650 2400 -10,42

Jocs Coberts 18269 23611 22,63

Forquil les 15975 10100 -58,17

Tasses Cafè 22930 22960 0,13

Got beguda calenta 12100 9800 -23,47

343974 346102 0,61
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S’han dut a terme 4 accions en diferents moments de 

temps i dirigides a varietat de públics però lligades per 

la mateixa temàtica, el nadal sostenible, i un mateix fil 

conductor: el Monstre de paper 

Concurs literari a la Biblioteca Mestre Martí i Tauler 

sobre la construcció comunitària en línia del Monstre 

de paper durant la primavera. 

Creació de “El Monstre de Paper, un conte per pintar i 
pensar” distribuït a través de 12 escoles (3-12 anys) 

Paradeta durant 4 dies previs a les festes al centre de 

Rubí amb una mostra d’embolcalls sostenibles i 

l’elaboració dels talonaris amb regals immaterials.  

Coordinació amb cultura i incorporació del Monstre 
de paper a la Cavalcada de Reis, sobre la Deixalleria 

Mòbil que ha servit de caramel·lera i ha donat 

visibilitat i tancat la campanya de prevenció en l’ús 

del paper de regal. 

 

 

  

2.4 CAMPANYA NO T’EMBOLIQUIS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Campanya de prevenció en la reducció del paper de regal, centralitzada entorn a les Festes de Nadal i 

Reis  

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general de la campanya és crear una 
consciència col·lectiva envers la prevenció del 
paper de regal. D’aquest objectiu general se’n 
despengen tres objectius específics: 
 

- Sensibilitzar a les famílies sobre un consum més 

sostenible durant les festes 

- Mostrar alternatives als embolcalls de paper de 

regal 

- Incrementar la visibilitat del servei i l’element 

principal de la campanya, el Monstre de Paper.. 

OBJECTIUS COMUNICACIÓ 

Ciutadans, públic infantil i escoles 

Centralitzada en les Festes de Nadal i Reis 

Programació anual dels monogràfics en base a 

la demanda de l’any anterior. 

Coordinació dels talleristes i espais. 

Comunicació i difusió dels tallers mitjançat: 

• Xarxes socials 

• Mailing 

• Agenda Municipal 

• www.rubi.cat/residus 

 

Resultats 
- Participació de 12 escoles d’infantil i 

primària i lliurament i explicació del conte 

a uns 4600 alumnes. Impacte en aquests 

centres eductius i modificació d’alguns 

costums en la celebració del Nadal a 

l’escola, com fer ús d’embolcalls 

reutilitzats.  

- Impacte i visibilitat de la paradeta al 

carrer durant quatre dies previs a les 

festes amb l’elaboració dels regals 

immaterials  

- Acció conjunta amb el servei de Cultura 

amb l’aparició del Monstre de Paper 

amb la Deixalleria mòbil a la cavalcada 

del Resi i tots els regals embolicats amb 

paper reutilitzat de diari.  
 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 
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3. Preparació per a la reutilització i 
reutilització 

 
 

Aquest apartat recull les accions en les quals es potencia 

l’aplicació de criteris de reutilització i reparació. Aquests 

criteris permeten allargar la vida dels productes que 

consumim o transformar-los en altres objectes allargant la 

seva vida útil. 
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El diumenge 5 de juny, coincidint amb la Fira del Teatre, 

es va realitzar una acció al carrer que comptava amb: 

- Espectable teatral. L’espectacle consistia en una 

representació relacionada amb el planeta Terra i es 

lligava amb el repartiment d’un planter amb 

compost per als assistents.  

- Paradeta amb activitat infantil: l’activitat consistia 

en elaborar amb materials reciclats missatges sobre 

el medi ambient i que s’exposaven conjuntament en 

una carpa.   

El dissabte 4 de juny es va inaugurar el servei de La 

Trocalleria, intercanvis al carrer. Es va plantar per 

primer cop la parada a la pl.  Doctor Pearson, 

acompanyada d’una concert d’en Sergi Estella que 

va tocar cançons amb instruments fets amb materials 

reciclats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 
PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

 

El dia Mundial del Medi Ambient és el 5 de juny, des del servei celebrem aquesta data, i enguany entorn 

aquella setmana es van realitzar per primer cop activitats relacionades amb la reutilització .  

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu és donar a conèixer aquesta data i 
difondre accions relacionades amb la cura del 
medi ambient a Rubí:  
 

- Prendre consciència que les nostres accions 

quotidianes són clau i tenen repercussions en el 

medi ambient. 

- Sensibilitzar sobre la responsabilitat 

mediambiental que tenim com a ciutadans i 

l’efecte transmissor que aquestes accions 

tenen, treballant de manera intergeneracional. 

- Fer visibles dates significatives com aquesta 

posant en rellevància en Medi Ambient.  

 

OBJECTIUS Mercats d’intercanvi 

Ciutadania  

Anual 

Durant la setmana entorn del 6 al 10 de juny es 

van realitzar mercats d’intercanvi entre els 

alumnes de 6è de les escoles de primària i els 

alumnes de 1er de l’ESO dels instituts de la 

ciutat.  

Es va elaborar una guia per a poder participar, 

autoritzacions per a la reutilització de materials, 

i tota la documentació necessària per a la 

posada a punt del joc. 

Es van fer grups, entre classes de 6è i de 1er i es 

va acordar hora, dia i lloc per a produir-se el 

mercat. Es dinamitzaven les sessions i 

mitjançant rodes de visualització prèvies els 

alumnes intercanviaven els seus objectes. La 

trobada tenia una durada d’1 hora i alhora es 

produïa una coneixença de l’institut per part 

dels alumnes de 6è i es generava proximitat 

amb els alumnes de 1er.  

Resultats 
- Celebració del Dia Mundial del Medi 

Ambient conjuntament amb la Fira del 

Teatre, augment de la visibilitat. 

- Participació en els Mercats d’intercanvi de 

9 escoles de primària conjuntament amb 4 

instituts. 

- Dinamització de 7 sessions d’intercanvi, 230 

productes intercanviats i un total de 83,2 

kg de residu previngut.  

- Elaboració dels materials per als mercats i 

coordinació prèvia amb les escoles sobre 

el seu funcionament.  

- Acció amb impacte als alumnes, l’escola i 

les famílies ja que han de donar el vist i 

plau per a la participació.  

Paradeta i espectacle 5 de juny  

Inauguració La Trocalleria  4 juny  
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- Cosmètica natural 
- Joc heurístic amb material reciclat 
- Farmaciola de natura 
- Sabó amb oli reciclat 
- Manteniment i reparació d’ordinadors 
- Tapís amb samarretes velles 
- Puericultura Ecològica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2 ECOTALLERS EN CLAU DE RE  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Tallers monogràfics gratuïts i participatius amb continguts de reutilització i prevenció de residus oberts a la 

ciutadania. 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general de la campanya és generar una 
consciència col·lectiva envers la prevenció de 
residus a la ciutat. D’aquest objectiu general se’n 
despengen tres objectius específics: 
 

- Sensibilitzar a través d’una participació activa i 

atractiva per a la ciutadania. 

- Generar un espai de participació i compromís 

dels ciutadans amb el Servei. 

- Incrementar la visibilitat del Servei. 

 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadans 

Anual amb freqüència mensual 

Programació anual dels monogràfics en base 

a la demanda de l’any anterior. 

Coordinació dels talleristes i espais. 

Comunicació i difusió dels tallers mitjançat: 

• Xarxes socials 

• Mailing 

• Agenda Municipal 

• www.rubi.cat/residus 

• Altres webs associades a l’espai del 

taller 

Resultats 
- Participació de 90 persones en un total de 8 

tallers. 

- Capacitat de retroalimentació dels tallers, 

dels propis participants surten noves 

iniciatives per fer, en concret un taller de 

restauració de mobles. 
 

PRINCIPALS TEMÀTIQUES 
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- Gran Acció: foments de la reutilització i selecció 

de residus, fira de segona mà, tallers infantils i 

exposicions. 

- Ecotallers Reparació de bicicletes i Restauració 

de mobles  

- Jornada de neteja a l’entorn natural 

- Visita al CTR- Vallès Occidental 

- Enviament de mailing a les escoles i entitats 

esportives amb consells sobre la prevenció de 

residus i els envasos reutilitzables.  

 
 

 

  

3.3 SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Es tracta d’una iniciativa que es realitza simultàniament arreu d'Europa i que, té com a objectiu, organitzar 

accions de sensibilització sobre la prevenció de residus durant tota una setmana. 

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general de la campanya és la reducció 
dels residus de la ciutat. D’aquest objectiu general 
se’n despengen els objectius específics: 
 

- Sensibilitzar a través d’una participació activa. 

- Fer coneixedora a la ciutadania de la 

problemàtica envers la generació de residus. 

- Fomentar hàbits alternatius en pro de la 

prevenció de residus, la reutilització i la 

reparació. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania 

Última setmana de Novembre 

Des de l’organització de la SEPR es marca una 

temàtica principal de sensibilització que és la que 

es pretén potenciar durant la organització, però a 

més, s’organitzen altres accions relacionades 

amb la sensibilització de la prevenció de residus. 

Les activitats que es reiteren durant aquesta 

setmana són: 

• La Gran Acció: Fira al carrer que agrupa 

activitats per a tota la família entorn la 

prevenció i la reutilització. 

• ECOtallers en Clau de Re 

• Jornada de Neteja de l’Entorn Natural. 

• ‘Poden donar molt de joc’: recollida de 

joguines de segona mà per a Creu Roja. 

 

Resultats 
- Increment del nombre d’entitats 

col·laboradores, 4 AMPAS en el Refira’t  i 

davallada del nombre de comerços 

participants per tancament, només 3. Un 

total de 465 productes de 2a mà venuts. 

- Increment del número de quilos de residus 

previnguts durant la Gran Acció, 360,77kg. 

- Foment d’iniciatives locals per la 

sensibilització de la entorn la prevenció de 

residus imatge digital enviat a 14 entitats 

esportives sobre consells per la prevenció 

d’envasos. 

- Augment de la complicitat amb les 

escoles i entitats, impacte familiar 

important sobre la temàtica principal, 

enviament de mailing a escoles i instituts.  

 

UTILITZA’N MENYS, PRINCIPALS 
ACCIONS  
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3.4 SERVEIS PER A LA PREPARACIÓ PER A LA 
REUTILITZACIÓ I LA REUTILITZACIÓ  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

 

Implementació de dos nous serveis pel foment de la cultura de la Preparació per a la Reutilització (PxR) i la 

reutilització a la ciutat: El Dimecres Manetes i la Trocalleria 

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general d’aquests serveis és promoure 
una cultura de reparació i la reutilització per a la 
prevenció de residus. D’aquest objectiu general se’n 
despengen altres objectius específics: 
 

- Sensibilitzar a través d’una participació activa. 

- Reduir la generació de residus. 

- Transmetre una nova concepció dels residus 

com a recursos amb un potencial encara 

latent. 

 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania 

Anual . La Trocalleria amb freqüència setmanal. El Dimecres manetes amb 
freqüència mensual. 

La Trocalleria és un espai itinerant on es 

poden intercanviar productes, allargant així 

la seva vida útil. Les donacions d’objectes en 

bon ús es poden fer als serveis de Deixalleria 

Mòbil i Cova Solera i els intercanvis a la 

Trocalleria els dissabtes.  

Aquest sistema d'intercanvis funciona a través 

de tiquets o 'trocs' i la participació està oberta 

a tota la ciutadania. 

El ‘Dimecres Manetes’ és un servei 

d’autoreparació i assessorament per a la 

reparació. 

Es genera un espai, que mitjançant 

l’assessorament d’un tècnic especialista, el 

ciutadà pot aprendre a reparar els seus petits 

aparells elèctrics i electrònics. El mateix espai 

disposa d’eines per fer les reparacions. 

 

 

Resultats 
- Reducció del nombre de residus que 

arriben a la deixalleria i a l’abocador. 

- 224 usuaris a la Trocalleria i 255’7kg de 

residus previnguts 

- 32 usuaris al Dimecres Manetes i 46,2 kg 

de residus previnguts 
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Actualització del recull online 

d’establiments verds. 

El recull es  va crear arran de la campanya 

amb els comerços realitzada al 2014, amb 

els establiments de la ciutat que tenen 

objectius afins amb les campanyes que es 

promouen des del servei.  

La  reparació, la reutilització, el reciclatge 

i el consum responsable són serveis que 

podem trobar en aquests establiments i 

que poden des d’allargar la vida dels 

nostres productes fins a trobar productes 

ecològics o de proximitat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ESTABLIMENTS VERDS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Actualització del llistat d’establiments, publicat a la web, amb un interès mediambiental i relacionat amb 

les campanyes del servei. 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general és apropar i classificar els 
establiments de la ciutat que permeten ser més 
curosos amb el medi ambient i que faciliten amb 
les nostres accions un consum més responsable.  

 

OBJECTIUS COMUNICACIÓ 

Ciutadans  

Anual  

Publicació a la web 

 

Promoció a través de les xarxes socials  

• Xarxes socials 

• Mailing 

• www.rubi.cat/residus 

 

Resultats 
- Incorporació de nous establiments i 

baixa dels no existents durant l’any 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 
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A través de les deixalleries mòbils es recullen 

durant tot l’any els jocs i joguines en bon 

estat que els ciutadans porten perquè ja han 

deixat d’utilitzar. Aquestes joguines es  

guarden i es deriven a l’entitat Creu Roja.  

 

Des dels actes de la Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus fina a la campanya de 

Nadal s’intensifica la promoció d’aquesta 

acció ja que és un moment de l’any on la 

necessitat es fa més evident.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recollida de joguines de segona mà a través e les deixalleries mòbils i de Cova Solera per a la seva 

derivació a entitats de caire social.  

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu és donar una segona vida útil a les 
joguines que estan en bon estat, col·laborant a 
fer arribar famílies que no poden adquirir 
aquests productes fomentant la reutilització.  

 

COMUNICACIÓ 

Ciutadans  

Anual  

 

Resultats 
 

- Un total de 630 kg de residu estalviat 

a través de les joguines recollides 

durant tot l’any. 

- Més de 500 famílies abastides amb 

aquest material a través de Creu 

Roja.  

MATERIALS  

3.6 ENCARA PODEN DONAR MOLT DE JOC  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 
 

OBJECTIUS 

Joguines de segona mà en bon estat, recollides 

al servei de deixalleria 
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El camí dels recanvis és una activitat 

composta de diferents accions que ens 

mostren maneres de reutilitzar i fer ús dels 

residus transformant-los en altres coses útils.  

Can firetes: éren dues carpes amb taules de 

sons i d’estimulació dirigides als més menuts  

Ca la rosca i el cargol: una gran exposició 

feta de dibuixos amb cargols i rosques 

enganxats i amb les obres dels artistes de Rubí 

Can Ressons: una actuació de la 

Reciclofònica, orquestra amb instruments fets 

amb materials reciclats i un tallers amb rotlles 

de cartró 

Can Manetes: el servei del dimecres manetes 

al carrer, hi havia residus de la Deixalleria que 

es podien reparar 

La Trocalleria, intercanvis al carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat sobre prevenció de residus dissenyada per la Festa Major de Rubí.  

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu és promoure la prevenció de residus i 
la reutilització d’estris transformats en jocs i 
joguines.   

 

- Mostrar idees sobre com reutilitzar estris de 

cuina 

- Donar eines sobre com transformar un residus 

en material pedagògic 

- Donar a conèixer iniciatives i serveis relacionats 

amb la reutilització.  

COMUNICACIÓ 

Ciutadans i públic infantil  

Festa Major, 29 de juny de 18 a 21h.  

Resultats 
 

- Un total de 156kg de residu estalviat a 

través dels intercanvis, reparacions i 

obres d’art 

- Activitat multitudinària al carrer major, 

prop d’un miler de persones.  

MATERIALS  

3.7 EL CAMÍ DELS RECANVIS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 
 

OBJECTIUS 

- Taules de sons : olles, i bricolatge 

- Cargols i rosques, cartolines, colors 

- Rotlles cartró 

- Taules, cadires, carpes, gespa...i material 

de muntatge divers 
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4. Gestió i Selecció de residus 
 

 

 

En aquest apartat s’agrupen totes les accions dutes a terme 

per fomentar el coneixement de la correcta selecció de 

residus i la seva justificació en quant a la reducció de 

l’impacte ambiental i els beneficis socials que això genera. 
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- Contenidors per a la correcta selecció de residus. 
- Taules i cadires 
- Vaixella compostable 

 

- Enviament de mailing  
- Web i agenda municipal 
- Programes específics impresos i 

premsa escrita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 JORNADA DE NETEJA A L’ENTORN NATURAL   

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

A Rubí, i des de fa ja uns anys existeix una iniciativa ciutadana anomenada Caçador de Trastets a través de la 

qual s’organitzen batudes de neteja de l’entorn natural del municipi que es complementen amb jocs i activitats 

infantils. Aquesta iniciativa es va proposar com a candidata als premis de la VI Setmana Europea per a la 

Prevenció de Residus del 2013, que tenia com a temàtica principal Let's Clean Up Europe i el 2016 ha tornat a ser 

seleccionada per optar al mateix premi. 

 

DESCRIPCIÓ 

Els objectius d’aquesta activitat són: 
 

- Desenvolupament d’una acció de neteja dels 

espais naturals del municipi. 

- Sensibilitzar sobre l’abocament de residus a 

l’entorn natural. 

- Desenvolupament d’un sentiment 

d’apropiació i pertinença, per part de la 

ciutadania, sobre l’entorn natural de Rubí. 

 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania  

L’activitat està dissenyada i organitzada per l’entitat Ran de Terra. Aquests 
esdeveniments es repeteixen al llarg de l’any i són anomenats Trastejades.  
 

Al llarg d’aquest any, es varen celebrar dues 

trastejades, una emmarcada en el Clean Up Day 

coincidint amb els actes del Dia de la Terra el 17 

d’abril al Torrent de les Abelles i, una segona 

acció, en el marc de la celebració de la Setmana 

Europea de la Prevenció de Residus, a Ca n’Oriol 

el 20 de novembre. 

Es va donar suport logístic i comunicatiu al 

Caçador de Trastets que és qui ho organitza. 

Resultats 
- Un centenar de persones participant a 

cadascuna de les jornades de neteja 

- 134 kg recollits a la Clean Up Day del mes 

d’abril i 150kg a la Setmana Europea 
 

MATERIAL COMUNICACIÓ 
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Pals i senyalitzacions serigrafiats  

  

4.2 CARTELLS PER EVITAR ABANDONAMENT DE 
RESIDUS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Ens els darrer mesos es trobaven zones, en diferenst espais de les urbanitzacions, on començava a ser usual 

abandonar els residus fora dels contenidors. Aquests cartells senyalitzen que aquells espais no estan dedicats 

a abandonar els residus i que s’han de selccionar en els contenidors corresponents.   

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu és reduir l’abandonament de residus a 
les urbanitzacions. 
 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadans 

Anual 

Es van acordar els punts conflictiu en relació a 

les informacions rebudes dels operaris i el 

personal de neteja i es van col·locar en 

aquelles zones on s’acostumaven a trobar 

desbordaments de residus abandonats.  

Resultats 
- Col·locació de 10 senyalitzacions en 

diferents punts conflictius a la zona 

d’urbanitzacions 
 

MATERIAL 
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- Papereres i contenidors per a la correcta selecció 
de residus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3 MANTENIMENT PAPERERES I CONTENIDORS ALS CENTRES 
EDUCATIUS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Les escoles i instituts tenen instal·lats mòduls de contenidors de recollida selectiva en els patis. També a les 

aules disposen de paperers de paper i cartró i de papereres per a les fraccions envasos i resta en funció de 

l’ús. Aquest desplegament de material ja es va realitzar amb campanyes anteriors, tot i així hi ha un 

manteniment, renovació i reparació si s’escau quan el centre ho sol·licita.  

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu és mantenir els contenidors i papereres 
per donar eines als alumnes i personal docent per a 
seleccionar correctament aportant el material 
necessari 
 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Centres educatius  

Anual 

 El centre educatiu realitza una petició de servei 
o bé contacta directament amb el SER per 
comunicar una incidència.  

Quan es tracta d’una petició es proveeix a 
l’escola o institus dels material. 

En cas de requerir una reparació es coordina 
amb els personal del Parc de Neteja que 
s’encarreguen des d’aquest any de fer el 
manteniment dels contenidors dels patis.  

Resultats 
- Reparacions fetes la mateixa setmana en 

cas d’haver-hi una incidència 

- S’ha establert una comunicació molt 

directe amb els centres per aquest tema. 
 

MATERIAL 
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- Papereres i contenidors per a la correcta selecció 
de residus. 

- Catàleg de serveis disponibles per a entitats. 
- Vaixella compostable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SENSIBILITZACIÓ AMB LES ENTITATS LOCALS   
CAMPANYA: A L’ASSOCIACIÓ ES FA SELECCIÓ   

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Les entitats locals agrupen un gran volum de ciutadans i desenvolupen accions al llarg de l’any, ja siguin 

internes o bé obertes per tota la ciutadania. Disposen també en moltes ocasions dels seus propis espais. Així 

doncs, pren sentit el treball amb aquest sector de la població a través de múltiples accions de sensibilització. 

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general d’aquestes accions és la 
sensibilització envers la problemàtica dels residus 
de manera específica. D’aquí se’n despengen altres 
objectius específics: 
 

- Incentivar l’ús de criteris ambientals a l’hora 

d’organitzar esdeveniments populars. 

- Incorporació de criteris ambientals en el 

funcionament intern de les entitats. 

 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Entitats locals  

Anual 

Reunió informativa i condicionament dels 

espais amb contenidors i papereres amb les 

entitats de la ciutat. Propostes per a la 

col·laboració amb el Servei Educatiu de 

Residus. 

Al llarg de l’any es convida a les entitats a la 

participació d’actes i esdeveniments 

organitzats des del SER. 

Oferta de formacions específiques a mida per 

a les entitats. 

Lliurament del catàleg sobre serveis 

mediambientals dels quals ja en poden 

disposar.  

Resultats 
- Increment del nombre de entitats 

col·laboradores amb el servei i de 

complicitats establertes per altres 

campanyes. 

- Increment del nombre d’entitats 

sol·licitants de vaixella compostable. 

- Implementació de punts de selecció de 

residus als locals de les entitats que no en 

tenien o bé que no eren suficients. 

- 37 entitats visitades i 31 locals 

ambientalitzats 

- Creació i disseny del catàleg. 
 

MATERIAL 
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- Papereres i contenidors per a la correcta selecció 
de residus. 

- Catàleg de serveis per a la gestió i prevenció de 
residus adaptat a les dependències municipals. 

 

S’han col·locat les papereres de sota taula a 

cada espai i s’han retirat les papereres de la 

resta.  

 

S’ha informat a tots els treballadors municipals i 

s’han aclarit els dubtes a mesura que s’han 

anat col·locant les papereres. 

 

º 

  

4.5 AMBIENTALITZACIÓ A LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS    

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

A les dependències municipals hi treballen uns 650 persones aproximadament i alguns d’aquests espais 

estan oberts a la ciutadania. En aquests espais, molt són oficines, es generes residus que fins ara no es 

seleccionaven de manera generalitzada. 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general d’aquestes accions és la 
sensibilització sobre la selecció dels residus de 
manera específica. D’aquí se’n despengen altres 
objectius específics: 
 

- Motivar la selecció de residus en l’espai de 

treball. 

- Incorporació de criteris ambientals en el 

funcionament intern de l’Administració 

municipal.  

- Unificar una imatge ambientalitzada a tots els 

espais municipals donant coherència als 

criteris de selecció de residus, en congruència 

amb els espais exteriors de la ciutat i els espais 

de les entitats.  

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Dependències municipals   

Anual 

Resultats 
 

- Creació i disseny d’un catàleg per a serveis 

municipals que s’ha incorporat a l’intranet 

per a que estigui a disposició.  

- Presentació i repartiment del catàleg en 

paper a la sessió de Sinèrgies ambientals  

- Col·locació de 50 papereres de sota taula 

RESTA, 18 de sota taula d’envasos, i 350 

sota taula de paper i cartró.  

MATERIAL 
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- Lones de promoció de la Trocalleria i 

estructures per a penjar de la caixa dels 

camions de les Deixalleries mòbils. 

- Cartells per a la cartellera de la Deixalleria 

de Cova Solera 

- Carnets per als usuaris 

- Material de difusió sobre les bonificacions a 

la taxa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.6 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS SERVEIS DE DEIXALLERIA  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

El serveis de Deixalleria recullen els residus especials, voluminosos i perillosos en diferents formats: o les mòbils 

o fixe amb les de Cova Solera i la del Mercat Municipal. Alhora des d’aquests serveis també es promocionen 

les activitats que tenen  a veure amb la correcta selecció de residus o bé amb els objectes que recullen i la 

seva prevenció.  

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu és promocionar els serveis de Deixalleria i 
els avantatges que tenen els usuaris.  
 

- Promocionar els serveis sobre reutilització i 

preparació per a la reutilització 

- Promocionar el carnet de la Deixalleria de Cova 

Solera i les bonificacions en la taxa 

d’escombraries per a fomentar l’ús del servei.  

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania   

Anual 

Per una banda a les Deixalleries Mòbil s’ha fet 

difusió del nou servei de La Trocalleria, iniciat al 

juny, amb unes lones desplegables al camió. 

 

Per altra banda a la Deixalleria de Cova Solera, 

s’han repartit els carnets que permeten agilitzar 

l’accés i controlar les aportacions de cada 

usuari per fer les valoritzacions de la bonificació 

a finals d’any. Ha estat una manera de 

formalitzar l’accés dels usuaris. 

També s’ha anat dinamitzant la cartellera per 

promocionar accions que anava realitzant el 

SER en relació, principalment, amb els residus 

especials i el compostatge.  

Resultats 
- Augment dels usuaris i dels serveis 

- Augment de les entitats que demanen 

vaixella reutilitzable 

- Seguiment de les accions que tenen relació 

amb els residus especials amb els operaris 

- Jornada de formació de 4 h. sobre 

reutilització i implementació del nou servei de 

La Trocalleria. 

 

MATERIAL 
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1 informadora ambiental  

Publicacions sobre la selección de residus 

2 operaris de la recollida porta a porta 

Etiquetes pels contenidors   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.7 VISITES I SEGUIMENT AL SECTOR COMERCIAL   

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

El sector comercial és un gran generador de residus que, en alguns casos, conviuen amb els residus dels 

ciutadans. Gestionar els residus dels comerços de manera que no impliquin una molèstia pels ciutadans és 

una tasca important i que s’ha d’anar recordant i actualitzant. 

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu és promocionar els serveis Porta a porta 
comercial   
 

- Informar sobre els avantatges de la recollida 

porta a porta comercial 

- Evitar contenidors saturats i vetllar per una 

correcta selecció.  

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania   

Anual 

Es va informar als restaurants sobre el 

funcionament de la selecció de la matèria 

orgànica. 

 

Es va establir un sistema de detecció dels 

impropis, que permetés etiquetar aquells 

establiments  que, tot i haver informat, no 

seleccionessin bé la fracció i poder corregir 

errors.  

 

 

Resultats 
- Recordatori fet a 42 establiments  

- Control de la qualitat de la recollida al llarg 

de l’itinerari. 

 

 

RECURSOS NECESSARIS 
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5. Projectes transversals 
 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest apartat  es descriuen aquells projectes que 

s’han desenvolupat amb l’objectiu d’aplicar criteris 

ambientals en altres àmbits, ja siguin professionals o bé 

dins de l’administració. 
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• Creació de l’opuscle Som el SER  
• Creació dels catàlegs de recursos 

mediambientals per a entitats i per als 

serveis municipals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Facilitar la informació al conjunt de la ciutadania, de manera enfocada i en clau d’eina funcional i positiva. 

DESCRIPCIÓ 

Donar a conèixer la problemàtica ambiental 
associada als residus a través de la creació d’un 
ventall ampli de publicacions i càpsules 
informatives mitjançant diferents canals de 
comunicació. De manera específica es cerca: 
 

- La difusió i tractament de les diferents 

problemàtiques de manera específica. 

- Promoure el canvi d’hàbits sostenibles.  

- Increment de la recollida selectiva. 

- Reducció de la generació de residus per 

càpita. 

OBJECTIUS ENTORN 2.0 

Tota la ciutadania 

Anual 

Dinamització d’un perfil de Facebook i Twitter 
per a la promoció d’esdeveniments i la difusió 

d’informació per a la sensibilització ambiental. 

Dinamització d’un perfil de Pinterest per a la 

promoció d’idees creatives per a la prevenció 

de residus. 

Perfil de Flick’r per a la difusió de imatges 

relacionades amb la participació ciutadana 

en les activitats del servei. 

Creació registre d’usuaris del servei i distribució 

de mailings informatius del servei 

Actualització dels continguts del web amb els 

nous serveis: Trocalleria i Dimecres Manetes  

Creació de l’aplicació i formacions sobre el 

funcionament 

Resultats 
- Ampliació de l’abast informatiu, 1149 

contactes de mailing. 

- Comunicació adreçada al públic objectiu 

específic. 

- Un total de 592 seguidors, augment d’un 19% 

respecte al 2015, i una mitjana d’abast de 

1101 impressions 

- Un total de 688 seguidors, augment d’un 

25,9% respecte al 2015. 

- Fidelització de públic. 

 

PUBLICACIONS 
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5.2. SINERGIES AMBIENTALS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Trobada anual per a facilitar un treball transversal i interdepartamental, en quant a l’aplicació d’estratègies 

ambientals. 

DESCRIPCIÓ 

 
Compartir coneixement entre els diferents 
departaments de l’Ajuntament potenciant de manera 
conjunta noves iniciatives i millorar-ne el 
funcionament actual entre departaments en la 
integració d’estratègies ambientals. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Personal de l’Ajuntament de Rubí 

Una jornada anual 

El desenvolupament de l’acció s’estructura 
seguint la següent seqüència 

 

Muntatge expositiu i interactiu dels diferents 

recursos a disponibilitat dels diferents 

departaments. 

Presentació de la jornada pels caps de 

departament. 

Contextualització de les principals campanyes i 

accions de sensibilització ambiental. 

Dinàmica participativa per a l’ambientalització 

d’actes. 

Exposició de l’estratègia principal a 

desenvolupar de manera transversal. 

Posada en comú de les noves implementacions 

respecte jornades anteriors. 

Dinàmica participativa pel treball transversal 

adreçat a noves propostes i millores. 

Tancament de la sessió. 

 

Resultats 
Implementació de millores ambientals transversals 

per a tots els departaments en quant als dispositius 

per fomentar les festes sostenibles a la ciutat. 

Incorporació de una instrucció sobre l’ús del paper 

reciclat a l’Ajuntament. 

Increment de la col·laboració i participació activa 

dels diferents departaments, en quant a la inclusió 

d’estratègies ambientals en les seves accions.  
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5.3. INSTRUCCIÓ ÚS PAPER RECICLAT A L’AJUNTAMENT DE 
RUBÍ  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Instrucció interna sobre l’ús del paper reciclat a l’Ajuntament 

DESCRIPCIÓ 

 
Garantir en l'activitat pròpia de l'Ajuntament l'ús 
preferent del paper reciclat i el seu consum 
responsable 
 
Protegir el medi ambient i donar exemple a la 
ciutadania del compromís mediambiental 

 
 

OBJECTIUS 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Personal de l’Ajuntament de Rubí 

Arran dels resultats de la sessió de Sinergies 

Ambientals 2015 i fruit de la demanda dels propis 

tècnics es va posar en marxa la proposta 

d’instrucció al llarg del 2016. 

El 22 de novembre de 2016, coincidint amb els 

actes de la Setmana Europea de la Prevenció de 

Residus, es va fer pública la instrucció de l’ús de 

paper reciclat a l’Ajuntament de Rubí. 

    Aquesta inclou mesures com utilitzar el paper 
     reciclat en tots aquells materials de curta    
    durada, com ara les llibretes, les notes internes,  
    els sobres, les publicitats, les impressions efímeres,  
    etc. I en tots els documents dels expedients 

    administratius que no siguin de custòdia  
    permanent per a l'Arxiu Municipal, amb l'única  
    excepció dels decrets, que s'imprimiran sempre  
    en paper blanc no reciclat. 
    També s’inclouen mesures de reaprofitament del     

paper per les dues cares. 

    El personal municipal està obligat a complir les 

normes que s’exposen en la instrucció.  

 

Resultats 
Creació d’una instrucció que afecta a tot 

l’Ajuntament  relacionada amb el treball  produït 

al Sinergies Ambientals. 
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MATERIALS 

- Grans jocs: Ecojoc de l’Oca i Ecotrivial 
- ‘On va què?’ gran i petit format 
- Exposició: Fes Rutllar el Cicle de la Matèria 

Orgànica 
- Exposició: ‘... I trio perquè em toca!’  
- Conte del reciclatge 
- Joc de l’Ecoconsum 
- Joc de Cartes del Reciclatge 
- Taules de sons 
- Taules sensorials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. MATERIALS EDUCATIUS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Al llarg de l’any es faciliten materials educatius i de sensibilització ambiental per a la prevenció, la 

reutilització i la gestió de residus. 

DESCRIPCIÓ 

Facilitar recursos per a la promoció de la 
sensibilització ambiental. Com a objectius 
específics es contemplen: 
 

- La reducció de la generació de residus local. 

- L’increment de la recollida selectiva municipal.  

- Promoure hàbits de sostenibilitat ambiental entre 

la ciutadania 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Centres Educatius, Dependències Municipals i Entitats locals 

Anual 

Promoció de la possibilitat de cessió de 

materials a través de xarxes socials, el catàleg 

de recursos per a dependències municipals i la 

Guia d’activitats per a les escoles..  

Creació de materials per a la sensibilització. 

ambiental de la ciutadania, amb particular 

atenció a la població infantil, taules de sons i 

taules sensorials. 

Cessió d’aquests materials a través de la guia 

d’activitats d’educació pels centres educatius. 

Cessió directa a entitats, associació de veïnals i 

altres serveis de l’Ajuntament sol·licitant-ho al 

SER 

La cessió implica la recollida, dinamització i 

retorn de materials per part del sol·licitant. 

Resultats 
- Creació taules de sons i taules sensorials 

per educació infantil. 

- Increment de la demanda anual de la 

sol·licitud de materials  per part de 

centres educatius i en especial entitats 
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- Activitat prèvia a la visita a Coneguem la 
Deixalleria  

- Coneguem la Deixalleria (visita instal·lacions) 
- Cessió de grans jocs: Ecotrivial, Ecojoc de 

l’oca, On va què 
- Prevenir és reduïr 
- Som els nous Compostaires (dirigida per 

personal del Consorci de Residus del Vallès 
Occidental) 

- Què en fem dels residus al Vallès Occidental? 
(dirigida pel Consorci) 

- Pràctica de producció de biogàs a partir de 
residus orgànics  

- Exposicions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.5.GUIA D’ACTIVITATS EDUCATIVES 

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

 

Al llarg de l’any S’incorpora a la Guia d’Activitats Educatives diverses activitats amb la finalitat de treballar 

aspectes sobre la prevenció, selecció i gestió de residus.  

 

DESCRIPCIÓ 

Facilitar recursos a les escoles i instituts per a la 
promoció de la sensibilització ambiental. Com a 
objectius específics es contemplen: 
 

- La reducció de la generació de residus 

local. 

- L’increment de la recollida selectiva 

municipal.  

- Promoure hàbits de sostenibilitat ambiental 

entre la ciutadania 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Centres Educatius 

Anual 

Promoció de la possibilitat de sol·licitar 

l’activitat a través d’una reunió amb els caps 

d’estudi a inci de curs i la Guia d’activitats 

educatives.  

Contacte amb l’Escola o l’institut per a 

confirmar data de les sessions i coordinar-ho 

amb el Consorci o la Deixalleria si és el cas 

Dinamització de les sessions a l’aula  

 

Resultats 
- 41 sessions fetes a primària i 7 a 

secundària  

 

- Incorporació dels jocs de l’On va què, en 

format gran i de taula, a la Guia 

d’activitats  

MATERIALS 
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Escola Ca n'Alzamora 6èA

6èB

5èA

5èB

Escola Montessori 5èA

5èB

3erA 1

3erB 1

Escola Mossen Cinto 5è A 1 1

5è B 1 1

3r A 1 1

3r B 1 1

Escola Torre de la Llebre 5è A

Escola Schola 4t 1 1

Escola Pau Casals 
Escola Teresa Altet Infantil 1

Escola Rivo Rubeo 5è A,B,C 1

Escola del Bosc 3er A,B,C 3 3 3

Escola 25 de setembre
Escola Joan Maragall
Escola N.S. Montserrat 1er2on ESO 1

Col·legi Balmes 1er ESO 1 1

4RT 1

5è 1

6è 1

Col·legi Regina Carmeli
Col·legi Maristes
Liceu Politècnic
Institut Duc de Montblanc 1ESO A 1 1

1ESO B 1 1

1ESO C 1 1

1ESO D 1 1

1ESO E 1 1

Institut l'Estatut
Institut J. V. Foix 1r ESO 1

2N ESO 1

Institut La Serreta Batxillerat

Institut Torrent dels Alous
CEE Ca'n Oriol Secundària

Total d'activitats 41 1 0 5 2 15 14 2 1 1
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S’han dut a terme diverses reunions amb els 

serveis de participació per definir i dissenyar el 

procés participatiu en el qual s’ha fet un 

acompanyament.  

 

     Paral·lelament s’ha anat dissenyant una imatge   

     corporativa per a quan el Pla estigui més definit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.6.PLA LOCAL DE RESIDUS 

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

 

Elaboració del Pla Local de Residus 2017-2022, fase de diagnosi, disseny i inici del procés participatiu.  

 

DESCRIPCIÓ 

El propòsit és visualitzar i definir quin són els 
objectius que es vol assolir com a ciutat en un 
horitzó de l’any 2022:  
 

- Dibuixar quin és el full de ruta a seguir per a fer 

realitat aquesta visió  

- Planificar les estratègies de prevenció i de 

gestió de residus que es volen aplicar al llarg 

del camí, entre el 2017 i el 2022 

- prevenir la generació de residus i promoure un 

major reciclatge per a que la quantitat de 

rebuig amb destí final a l’abocador sigui el 

mínim possible. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania  

2017-2022 

Compilació de materials i coordinació 

amb l’empresa Lavola per a l’elaboració 

de la diagnosi i el disseny del procés 

participatiu.  

 

El 21 de novembre van començar els 

tallers participatius, els previstos eren  amb 

entitats de Medi Ambient, amb les 

Associacions de Veïns, amb el Consell de 

la Infància i de l'Adolescència, amb el 

Consell de la Gent Gran, amb polítics i 

portaveus així com amb taula de la 

Diversitat, el Consell de Cooperació i el 

Consell de Comerç. 

Resultats 
- Creació de la diagnosi 

- Disseny del procés participatiu 

- Iniciació del procés participatiu, 

dinamització de 3 tallers participatius 

amb els col·lectius del Consell dels 

infants, Consell de la Gent Gran i entitats. 

- Creació de la imatge corporativa  

  

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ  
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S’han visitat les escoles i totes les aules per a 

analitzar les necessitats. 

S’han portat i col·locat les papereres sota taula de 

les fraccions envasos i alguna de paper i cartró per 

a despatxos. .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 REPARTIMENT PAPERERES SOTA TAULA ESCOLES  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

 

Repartiment de papereres d’envasos i paper i cartró a les escoles  

 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu d’aquesta acció és completar les 
bateries i necessitats de les escoles per a fer 
una correcta selecció de residus a les aules.  
 

OBJECTIUS 

Escoles  

Anual 

Resultats 
- Anàlisi de necessitats de cada escola 

- Ambientalització de totes les escoles 

públiques amb papereres d’envasos 

a cada aula i de paper i cartró a 

despatxos.  

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ  

MATERIAL 
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Elaboració de sessions de formació sobre continguts 

de medi ambient, selecció i prevenció de residus en 

els següents cursos: 

- SEFED 

- Agents cívics   

Participació en Jornades i cursos de caràcter 

formatiu:   

- GABI: Eina d’anàlisi del cicle de vida 

- Curs Porta a Porta Ajuntament Argentona  

- Jornada tècnica Setmana Europea 

Prevenció de Residus ACR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

5.8 ALTRES ACCIONS FORMATIVES   

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Disseny i execució de sessions sobre prevenció i selecció de residus en cursos de formació  

 

DESCRIPCIÓ 

Transmetre i sensibilitzar sobre la consciència 
ambiental en diferents filons d’ocupació. 
 

- Incidir en la selecció de residus que realitzaran 

persones que s’estan formant  

- Conscienciar sobre l’impacte mediambiental 

que tenen els nostres residus 

- Fer difusió sobre serveis que hi ha a la nostra 

ciutat respecte als residus. 

 

OBJECTIUS OBJECTIUS 

Ciutadania  

Anual  

Formar a l’equip de professionals que treballen 
al servei i participar de les jornades 
relacionades amb la gestió de residus  

Resultats 
- Creació dels continguts 

- 3 dies, un total de 15 hores, de 

formació a agents cíviques 

- 3 h de formació al curs SEFED 

CURSOS IMPARTITS PEL SERVEI 

FORMACIÓ PER AL PERSONAL DEL 

SERVEI 



6. INDICADORS 

 

 

Acció Contingut Tipus d'acció

Nombre 

accions/ 

sessions/actes

Nombre 

material 

distribuit

Comunicacio

ns digitals

Infantil i 

juvenil

Resta de 

Ciutadania
Establiments 

Centres 

educatius

Serveis 

Municipals
Particulars Entitats 

Kg residu 

previngut

Kg CO2 

estalviat

1 A utocompostatge Prevenció Formativa 1 30 12 2 1

2 Seguiment autocompostatge Prevenció Comunicativa 100 100

3 Dia de la Terra Prevenció Comunicativa 9 3.500 250 750 8 1 2 11 15

4 Festes sostenibles: V aixella compostable Prevenció Formativa 205 13 85.295 22 11 16 72

5 Festes sostenibles: V aixella reutilitzable Prevenció Formativa 13 2.667 70 1.713 10 4 29 13

6 A ctivitat P articipativa de Festa Major: E l camí dels recanvis Prevenció P articipativa 6 300 550 156 90,82

7 A ccions de sensibilització per festes sostenibles Prevenció Comunicativa

8 No t'emboliquis Prevenció P articipativa 2 4.600 200 12

9 E ncara podem donar molt de joc Reutilització P articipativa 1 500 630 366,79

10 E CO tallers en C lau de RE Reutilització P articipativa 8 90

11 Dimecres Manetes Reutilització P articipativa 12 32 46,2 26,89

12 La Trocalleria Reutilització P articipativa 7 2.000 224 255,7 148,87

13 Dia Mundial del Medi A mbient: Intercanvis Reutilització P articipativa 9 240 253 13 83,2 48,43

14 Dia Mundial del Medi A mbient: P aradeta Reutilització P articipativa 2 50 50

15 Setmana E uropea P revenció de Residus Prevenció P articipativa 4 1.000 16 19 360,77 210

16 V isites P aP  Comercial Selecció Comunicativa 1 42 42 42

17 E stabliments verds Prevenció Comunicativa 1

18 Jornades de Neteja de l'E ntorn Natural Selecció P articipativa 2 150 284 165,34

19 Cartells pel control de desbordaments Selecció Comunicativa 1

20 A  l'associació es fa selecció Selecció Formativa 42 42 5.500 37

21 Renovació papereres a les dependències Selecció Formativa 1 418 638

22 Sinergies ambientals Prevenció P articipativa 1

23 A ctivitats centres educatius Selecció Comunicativa 41 1.025

24 Sessions P LR Selecció P articipativa 3 25 4

25 A ltres formacions Prevenció Formativa 4 24

28 T OT A L S 476 8.712 70 6.465 97.148 84 54 22 40 160 1.816 1.057

Comunicació Participació Indicadors Ambientals


