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1. INTRODUCCIÓ 
Els més de 10 anys d’experiència han portat a l’equip del SER a millorar les campanyes de 

sensibilització, alhora que ha ampliat la seva difusió i comunicació. Treballant amb una població 

de més de 75.000 habitants l’esforç del Servei Educatiu de Residus se centra en ampliar la 

consciència ambiental de la ciutadania amb els seus projectes, campanyes i accions seguint les 

directrius  que es marquen des del Servei de Residus de Neteja de l’Ajuntament. 

Any rere any, s’han consolidat campanyes i accions com la promoció del compostatge casolà, la 

Fira del Dia de la Terra, la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, etc. sumant 

simpatitzants amb el pas del temps.  

Enguany, ha destacat el desplegament de la campanya bianual als centres educatius amb el 

suport d’Ecoembes i Ecovidrio. Totes aquestes accions dutes a terme durant el 2018 es recullen 

en aquesta memòria i serviran per dibuixar els objectius pel 2019. La memòria s’organitza de la 

següent manera: 

 

Prevenció i consum responsable on es descriuen totes les accions i 
campanyes associades a no generar residus. 

 

Reutilització i preparació per a la reutilització que recull les accions en les 
quals es potencia l’aplicació de criteris de reutilització i reparació per allargar 
la vida dels objectes. 

 

Gestió i Selecció de residus, on es troben les accions per promoure  la 
correcta selecció de residus i els beneficis socials, ambientals i econòmics 
que  comporten.  

 

Projectes transversals, aquells que han tingut l’objectiu d’aplicar criteris 
ambientals en altres àmbits, ja siguin professionals o bé dins de 
l’administració. 

 

Els indicadors globals, on s’exposen els resultats de l’any, així com 

l’assoliment dels objectius anuals. 
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Les conclusions fruit de l’anàlisi i valoració de l’any i les perspectives de 

millora que es preveuen aplicar durant el 2019, principalment. 

 

 

Per últim els annexos  on es pot visualitzar una part del treball gràfic de 

les campanyes i accions. 
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2. L’EQUIP DEL SER 
El Servei Educatiu de Residus és un equip multidisciplinar i heterogeni que desenvolupa 

projectes basats en l’educació i la comunicació ambiental en l’àmbit dels residus a Rubí seguint 

les directrius que es marquen de del Servei de Residus i Neteja de l’Ajuntament.  

Des d’aquest camp de treball s’opta dia a dia per generar sinergies amb altres serveis, col·lectius 

i entitats locals per aconseguir que l’enfoc ambiental estigui cada cop més present en els 

projectes que sorgeixen en la nostra localitat.  

Relacions amb els diferents col·lectius locals 

El treball amb altres col·lectius permet generar sinergies de treball que enforteixen els projectes, 

dotant-los d’una bona base per créixer. Així doncs, cadascun dels projectes es desenvolupa 

gràcies a la col·laboració o participació d’altres agents. 
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3. PREVENCIÓ I CONSUM RESPONSABLE 

La prevenció de residus és la manera de reduir la quantitat de 

deixalles que generem. El consum responsable va 

estretament lligat a la prevenció d’aquests residus, ja què la manera en què 

consumim té molt a veure amb la mida de la nostra bossa d’escombraries. 
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3.1. MALBARATAMENT ALIMENTARI: CURSOS DE CUINA 

El malbaratament alimentari és una font de residus orgànics amb un impacte ambiental i social 
important. Des de fa anys, a Rubí es treballa aquesta problemàtica tot comptant amb la 
participació de restauradors i comercinats de la ciutat. 

3.1.1 Objectius 

1. Ampliar la sensibilitat ambiental envers el malbaratament d’aliments.  
2. Reduir els aliments que arriben a la fracció orgànica. 
3. Donar eines a la ciutadania per prevenir el malbaratament alimentari. 

3.1.2 Descripció de l’activitat 

Es van dur a terme tres cursos de cuina d’aprofitament en el marc del Dia de la Terra sota el nom 
de Curs de cuina: De l’Hort a Taula. Les sessions tenien una durada d’ 1h i 30 min. 
aproximadament i estaven conduits per restauradors locals. Aquestes sessions van tenir lloc : 

1.  a la Masia de Can Ramoneda amb els restauradors de ‘l’Artesana’. 
2. als horts de Can Feliu, el projecte social d’hort ecològic desenvolupat per l’entitat 

Ecobòdum i conduit pel restaurant ‘La 
Popular’. 

3. novament a la Masia de Can Ramoneda, 
sessió conduïda per dos restauradors locals 
amb visita històrica guiada per la història de la 
Masia, com a la primera sessió. 

Associat a aquests cursos, s’amplia el receptari de 
recapte digital amb les receptes proposades als 
cursos. (https://issuu.com/ajrubi/docs/receptari_2018 ). 

3.1.3 Resultats 

 ‘3 cursos de cuina, dos a la Masia de Can Ramoneda i un altre als Horts de Can Feliu amb 
l’assistència de 34 persones.  
 

Comunicació 

Comunicació dels cursos i de l’acció del Dia de la Terra a través del programa específic i xarxes 
socials: mailing, Twitter i Facebook.  
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3.2. MALBARATAMENT ALIMENTARI: ESTABLIMENTS COMERCIALS 

Al 2017 s’inicia una acció de sensibilització i comunicació per donar impuls a la prevenció dels 
residus entre els establiments comercials del sector alimentari. Aquesta acció s’estén al 2018. 

3.2.1 Objectius 

1. Ampliar la sensibilitat ambiental envers el malbaratament d’aliments. 
2. Reduir els kilos d’aliments que arriben a la fracció orgànica. 
3. Donar eines als restauradors per prevenir el malbaratament alimentari. 

3.2.2 Descripció de l’activitat 

Visita als establiments de tipus: fruiteries, xarcuteries, peixateries i forns de pa.  

1. Explicació de la campanya i sol·licitud de compromís per part de l’establiment per:  

 Reduir el malbaratament alimentari en el seu establiment. 
 Tenir les guies i fer-ne difusió entre els clients. 
 Tenir el cartell de la recepta del receptari, fer-ne difusió i explicar on poden trobar-lo 

(veure Annex 8.1). 

2. Si l’establiment estava d’acord en col·laborar es feia entrega del següent material:  

 cartell d’ establiment col·laborador 
 guies de malbaratament alimentari 
 cartell del receptari 

3.2.3 Resultats 

 Al llarg del 2017 i el 2018 es visiten 28 establiments, dels quals decideixen col·laborar un 
total de 25.  

 

Comunicació 

Comunicació de l’acció a través de xarxes: Twitter i Facebook.  
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3.3. DIA DE LA TERRA 

 

El 22 d’abril se celebra el Dia de la Terra. En aquest marc, des dels serveis de Medi Natural i 
Residus organitzen tot d’activitats per apropar la ciutadania al medi natural de Rubí.  

3.3.1 Objectius 

1. Ampliar la sensibilitat ambiental cercant la participació activa de la ciutadania. 
2. Promoure l’aprofitament i l’autogestió dels residus dels usuaris. 
3. Fomentar la sensibilitat ambiental vers la problemàtica dels residus.  

3.3.2 Descripció de l’activitat 

Les activitats que es van dur a terme entre el 
13 i el 26 d’abril, van ser: 

 Acte inaugural: ‘Parlant de la Terra: Mel 
i abelles, dolçor i biodiversitat’, ‘Gent 
de Rubí enamorada de la Terra’ i 
‘Reciclatge artístic’. Presentació del 
carnet del Recicloartista. 

 Visites a les Masies: Can Feliu, Can 
Xercavins, Can Ramoneda, Can Pi de la 
Serra, Can Serrafossà. 

 Música reciclada – Taller de construcció d’instruments a partir de materials reciclats. 
 Jornada de natura a la font de Sant Muç amb neteja de l’entorn natural i l’Art Natura. 
 Curs de cuina: 2 cursos a la Masia de Can Ramoneda i un als Horts de Can Feliu. 
 Ecotallers: Cosmètica natural i ‘Vivint el Medi Ambient en família’. 
 Curs de compostatge casolà. 
 La Fira del Dia de la Terra que acull comerços, entitats i projectes sostenibles i altres serveis 

municipals. Consolidació de l’Eco Gastronòmic un racó per tastar els àpats dels 
establiments restauradors rubinencs fets amb producte ecològic. 

 Recuperació de l’entorn natural de la Font de Can Moritz, amb Bluehealth i Rubí D’arrel 
 Sessió de Dimecres Manetes al carrer. 
 BiblioLab: Canvi Climàtic i Efecte Hivernacle. 

3.3.3 Resultats 
 150 assistents als tallers i activitats amb inscripció prèvia i uns 900 visitants al dia de la Fira 

de la Terra. 
 Col·laboren 27 entitats i 11 particulars en les diferents activitats. 
 S’afiança l’espai Eco Gastronòmic amb la participació de 6 establiments restauradors. 
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 Visites a 5 masies de la ciutat, recuperació de 
la Font de Can Moritz i activitat Bibliolab 
sobre el Canvi Climàtic.  

 5 centres educatius realitzen activitats de 
contingut ambiental durant aquesta 
setmana: 

1.  El Rivo Rubeo sobre reciclatge 
durant el temps del menjador. 

2. La Schola amb tallers de plantació 
d’aromàtiques amb les mares i pares 
de l’escola.  

3. El Pau Casals realitza una setmana de lectures de contingut ambiental per començar 
el dia. 

4. El torrent dels Alous fa una sessió de presentació de projectes audiovisuals amb 
continguts envers problemàtiques ambientals. 

5. El Duc de Montblanc construeix jocs de taula amb materials reutilitzats. 
 

Comunicació 

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. 
(veure Annex 9.2). 
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3.4.COMPOSTATGE 

 

L’autogestió dels residus orgànics és una pràctica que permet a la ciutadania vivenciar els 
impactes positius de tancar el cicle de la matèria orgànica. Amb aquesta finalitat, cada any es 
promou la formació i obtenció de compostadors perquè els rubinencs facin compostatge a les 
seves llars.  

3.4.1 Objectius 
1. Reduir la generació de residus a Rubí. 
2. Promoure l’aprofitament i autogestió dels residus per part de l’usuari. 
3. Fomentar la sensibilitat ambiental vers la problemàtica dels residus. 

3.4.2 Descripció de l’activitat 
En el context del Dia de la Terra es realitza un curs de compostatge de dues hores, on els inscrits 
reben una formació teòrica, precedida d’una presentació feta pels alumnes de l’escola Rivo 
Rubeo. Els infants expliquen la seva experiència amb el compostador i ensenyen l’hort on 
apliquen el compost. Per últim, aquells assistents interessats en endur-se un compostador 
poden adquirir-lo amb un 80% de descompte. 

Com a novetat, el novembre es realitza un segon curs en el marc de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus. Aquest té lloc al centre cívic de Sant Muç, l’Espai Ressó.  

Altres accions del compostatge a Rubí han estat : 

 Les visites de seguiment de compostaires. Durant un mes i mig una educadora visita les 
llars dels compostaires per garantir-ne el correcte ús dels compostadors i fer un 
assessorament.  

 Durant el Dia de la Terra es realitza un punt informatiu on es reparteixen petites bosses 
de compost compost per tal de promoure’n el seu coneixement. 

3.4.3 Resultats 
 Es donen d’alta un total de 9 compostaires. 
  Actualment la llista compta amb 299 compostaires uns 41 menys que fa dos anys, la qual 

cosa suposa un impacte directe en l’índex de selecció de residus global de la ciutat. 
 Es visiten 72 compostaires per fer l’assessorament i comprovació del bon ús del 

compostador. 

Comunicació 

Difusió i comunicació dels cursos a través dels mateixos canals utilitzats durant el Dia de la Terra 
i la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. 

Trucades telefòniques directes amb els compostaires per a les visites de seguiment 
personalitzades.  
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3.5. FESTES SOSTENIBLES: VAIXELLA REUTILITZABLE 

 

Al llarg de l’any les entitats i els serveis municipals, organitzen tota una sèrie d’actes i festes 
populars al nostre municipi. Durant aquestes celebracions es generen un gran volum de residus, 
per tant, els considerarem espais amb gran potencial de sensibilització. 

3.5.1 Objectius 
1. Reduir la generació de residus durant actes i festes populars a la ciutat. 
2. Establir l’ús de criteris ambientals en l’organització d’esdeveniments i festes. 
3. Fomentar el consum responsable durant aquests actes. 

3.5.2 Descripció de l’activitat 
La Deixalleria de Cova Solera gestiona el servei de vaixella reutilitzable. Des del SER s’ha fet 
especial esment en la promoció d’aquest servei a les entitats i centres educatius en les reunions 

amb els equips directius i a través del catàleg de serveis 
per a entitats i escoles.  

La gestió de les comandes de vaixella compostable l’ha 
realitzat el SER amb la Deixalleria de Cova Solera, que 
entrega el material a l’usuari final i en fa el cobrament. 
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.  

PROVA PILOT PER SANT JOAN 

Al 2017 es va introduir el got reutilitzable, al 2018 s’ha introdueit la possibilitat de fer el retorn 
d’aquest got i s’ha iniciat una prova pilot durant la revetlla de Sant Joan. Durant aquesta festa 
s’ha instal·lat un punt de retorn del got i un altre de neteja en el mateix espai de la festa. 

AMBIENTALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 

Amb la novetat del retorn, les entitats rebien la comanda de gots el mateix dia d’inici de la Festa. 
El nombre de gots i pinces es pactava prèvimanet per telèfon. 

Durant la Festa, els bars podien comprar més gots a l’empresa externa encarregada de la gestió. 
Dies després s’ajustaven els retorns i pagaments entitat per entitat. Si les entitats volien 
consumir altres elements de vaixella, havia de ser compostable i es feia a través del SER. 
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Els usuaris també podien fer el retorn del got en un ‘punt de retorn’ emplaçat a l’Escardívol. 
També podien fer-ne la neteja ells mateixos en dos punts d’aigua ubicats un a la Pl. Salvador 
Allende i un altre al mateix Escardívol.  

Per a la presentació d’aquesta novetat es crea un cartell i una pancarta per tal d’engalanar el 
punt de retorn en coherència amb la imatge del got, introduïda ja al 2017 (veure Annex 8.3). 

Per les activitats incloses en el programa que fan ús de vaixella, s’ha seguit el procediment 
habitual, contactar amb les entitats i/o serveis organitzadors i acordar el material i els dies 
d’entrega. Aquesta vaixella ha estat subvencionada al 100%.  

Aquest any els contenidors d’orgànica s’han 
col·locat en punts estratègics entre casetes per 
facilitar als usuaris la selecció. A més de les 
bateries de contenidors completes de les afores 
del recinte que també s’han ubicat, per a que els 
bars poguessin llençar els residus.  

Es realitza seguiment d’ús de vaixella 
compostable en les food trucks i les paradetes 
de la Fira Medieval amb vaixella compostable i 
es complementa, per primer cop, amb 
l’emplaçament de la recollida selectiva de 5 
fraccions. Aquests comerços podien comprar la vaixella pel seu compte o, a través del SER, en 
aquest cas estava subvencionada al 80%. 

PROMOCIÓ DEL GOT REUTILITZABLE ALS CENTRES EDUCATIUS 

En les visites als centres educatius per a la promoció de l’activitat ‘Recicla! Posa Colors a la ciutat’ 
a escoles i instituts es promou que els centres educatius lloguin la vaixella reutilitzable, i es 
proposa com a suggeriment per les festes infantils que l’escola crei els seus propis gots 
reutilitzables. 

3.5.3 Resultats 
 Durant el 2018 s’han realitzat 7 lloguers de vaixella reutilitzable a la Deixalleria de Cova 

Solera. Aquest servei no ha funcionat amb regularitat per manca de personal i 
infraestructures. 

 Per Sant Joan el consum final de gots és de 1.557, dels quals es van retornar 535. 
 En la Festa Major es van produir 14.815 retorns i, la ciutadania es va quedar amb 10.985 

gots. Durant la Festa Major doncs, s’ha reduït en un 14% el consum de gots reutilitzables 
respecte el 2017. 

 Promoció de l’ús del got i la vaixella reutilitzable a 21 centres educatius. 
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 Reducció dels treballs de neteja dels espais de celebració un cop finalitzat l’acte. 
 Alleugeriment de les responsabilitats de les entitats participants que, amb la 

disponibilitat dels punts de neteja i de retorn, tenen més espai disponible a les seves 
casetes i no han de vetllar pel bon emmagatzematge dels gots compostables. 

 Valoració especialment positiva per part de les entitats del nou sistema. 

Comunicació 

Comunicació a través de: 

 21 reunions amb els equips directiu dels centres educatius. 
 Entrega de catàleg de serveis mediambientals per a les entitats, per a les dependències 

municipals i centres educatius. 
 Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
 Reunió informativa amb les entitats participants durant la Festa Major per informar sobre 

l’ús i gestió del got reutilitzable. 
 Es promocionen les diferents vaixelles al butlletí del gener.  
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3.6. FESTES SOSTENIBLES: VAIXELLA COMPOSTABLE 

 

Una de les línies de treball per a l’ambientalització de festes i esdeveniments populars a la nostra 

ciutat és la promoció de la vaixella compostable. Aquest servei de vaixella d’un sol ús, permet 

minimitzar els residus plàstics dels esdeveniments i festes locals i que aquests, al ser 

compostables, puguin ser transformats fàcilment en un nou recurs com és l’adob per les plantes. 

3.6.1 Objectius 
1. Promoure criteris de sostenibilitat i d’economia circular en l’organització 

d’esdeveniments i festes. 

2. Fomentar el consum responsable durant aquests actes. 

3.6.2 Descripció de l’activitat 
L’entitat o servei fan la petició dels elements de vaixella que necessiten amb 15 dies d’antelació. 

La gestió de les comandes d’aquestes vaixelles l’ha realitzat el SER amb la Deixalleria de Cova 

Solera, que s’ha encarregat de l’entrega i cobrament. 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.  

L’entrega d’aquests materials s’acompanya de 

cartells informatius i contenidors per a la 

correcta selecció de la vaixella compostable en 

l’espai de la celebració. 

El SER fa ús d’un programa informàtic específic 

per gestionar les comandes, controlar l’estoc i 

així fer una previsió de compra de material 

necessari.  

GRANS ACTES 

Al llarg de l’any s’ambientalitzen 2 grans actes: 

1. La festa de Cap d’Any              10.050 GOTS 
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2. La fira de la tapa 

    10.050 GOTS  

 

875 BOLS 

   25.200 PLATS  500 JOCS DE COBERTS 

3.400 FORQUILLES   

3.6.3 Resultats 
 Enguany s’han realitzat l’ambientalització de 175 actes de vaixella compostable per part 

de : 101 entitats locals, 33 establiments comercials, 18 serveis municipals, 11 centres 

educatius i 2 empreses privades.  

 S’han consumit un total de 122.850 gots compostables, un 20% més que l’any anterior. 

Si parlem del global d’elements distribuïts, també veiem un increment del 16,5%. 

Comunicació 

Comunicació sobre la compra de vaixella durant la Festa Major: reunió informativa amb les 

entitats que porten bar, xarxes i correu electrònic, informació dirigida al ciutadà en el programa.  

 21 reunions amb els equips directiu dels centres educatius. 

 Entrega de catàleg de serveis mediambientals per a les entitats, per a les dependències 

municipals i centres educatius. 

 Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 

 Distribució de cartells per cada acte amb vaixella compostable. 

 Reunió informativa amb les entitats participants durant la Festa Major per informar sobre 

l’ús i sol·licitud del got compostable. 

 Es promociona la vaixella compostable en el butlletí pels treballadors municipals de 

gener. 
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3.7 NADAL: NO T’EMBOLIQUIS I MONSTRE DE PAPER  

 

Aquesta és una campanya de sensibilització sobre consum responsable i la prevenció de residus 
de paper durant les Festes Nadalenques i està protagonitzada pel personatge fictici del Monstre 
de Paper. 

3.7.1 Objectius 
1. Reduir la generació de residus durant actes i festes de Nadal. 
2. Mostrar alternatives reutilitzables per embolcallar els regals. 
3. Fomentar el consum responsable durant aquestes festes. 

3.7.2 Descripció de l’activitat 
 Els alumnes visionaven el vídeo del monstre de paper i tot seguit, feien volar la seva 

imaginació construint avions amb paper reutilitzat. En els mateixos avions escrivien un 
missatge sobre com reutilitzar el paper i el cartró. 

 Durant les vacances de Nadal es va fer difusió, a través de les xarxes socials, de les 
propostes fetes pels alumnes.  

 El dia de Reis el Monstre de paper va sortir 
a la Cavalcada amb tots els regals 
embolicats amb paper de diari. La 
carrossa estava decorada amb els avions 
de paper fets pels alumnes, símbols 
d’aquests missatges mediambientals que 
han d’arribar a totes les llars. 

 Es crea un apartat al web de residus amb 
consells per un Nadal sostenible 
( https://goo.gl/xVcXSn ). 

 Promoció de la recollida dels arbres de 
Nadal a les deixalleries a través de les 
xarxes socials. 

3.7.3 Resultats 
 Van participar un total de 7 escoles i 3.065 alumnes d’entre 3 i 12 anys. 
 Es van repartir 350 contes entre els alumnes de P3 ( https://goo.gl/fq73zt ). 

 

Comunicació 
 Trucades informatives i de coordinació amb les escoles per presentar el projecte, enviar 

el material per correu electrònic i programar les visites del monstre de paper. 
 Comunicació de la campanya a través de les xarxes socials durant l’activitat a les escoles 

i posteriorment missatges durant tot el Nadal relacionats amb els embolcalls 
sostenibles. 

  



 
17 

3.8. CARNET DEL RECICLOARTISTA 

 

Cada vegada hi ha més artistes que veuen en els residus un potencial, aportant hi un valor, en el 
seu ús com a matèria primera. Aquesta forma de reciclatge creatiu és en sí, una mesura 
preventiva per a la explotació de recursos, la generació de residus i la contaminació del medi 
ambient. 

En base a aquest criteri d’economia ciurcular, els artistes, professors i estudiants d’art que ho 
sol·licitin podran optar a un carnet per accedir a la Deixalleria de Rubí i obtenir residus per a les 
seves creacions. 

3.8.1 Objectius 
1. Canviar la concepció genèrica dels ‘residus’ com a quelcom inservible i transformar-ho 

en un ‘recurs’ amb un potencial encara per explotar. 
2. Engegar la reconfiguració del servei de Deixalleria per donar-li una funció de centre de 

reutilització i recuperació de residus. 
3. Potenciar i donar a conèixer entre la ciutadania la Reparació, la Preparació per a la 

Reutilització i la Reutilització. 

3.8.2 Descripció de l’activitat 
En el context del Dia de la Terra es realitza la presentació del nou carnet que donarà als artistes 
la possibilitat d’agafar productes de la Deixalleria.  

Aquests han de ser objectes inerts com els materials ceràmics sobrants (rajoles, maons...), els 
sanitaris ceràmics (vàters, lavabos, banyeres…), mobles i d’altres vinculats a la construcció 
(portes, finestres, radiadors...). Aparells elèctrics i electrònics que no siguin susceptibles de 
contenir dades personals ni gasos contaminants i pintures.  

3.8.3 Resultats 
 Al 2018 es donen d’alta un total de 7 Recicloartistes.  
 Es comptailitzen 30 kg de residus retirats de la Deixalleria al llarg del 2018. 

 

Comunicació 

 Promoció del carnet a través de les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
 Promoció a través dels canals del Dia de la Terra 2018. 
 S’informa als treballadors municipals a través del butlletí trimestral intern. 
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4. PREPARACIÓ PER LA REUTILITZACIÓ 
I REUTILITZACIÓ 

La reparació i la reutilització són activitats que comporten 

allargar la vida útil dels productes, d’aquesta manera, 

mentre estan en circulació no cal reciclar-los ni tampoc es 

esdevenen residus que poden contaminar el medi natural. La reutilització i la 

reparació són maneres de prevenir residus. 
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4.1. DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

 

Per celebrar el dia Mundial del Medi Ambient, (el 5 de juny), s’organitza una setmana de mercats 
d’intercanvi de segona mà entre els diferents centres educatius de la ciutat. Aquesta activitat ja 
compleix amb la tercera edició on la sensibilització no només s’adreça a la reutilització de 
productes sinó que s’amplia en la seva vessant més educativa per promoure la inclusió escolar 
dels futurs alumnes de secundària. 

4.1.1 Objectius 
1. Prendre consciència que les nostres accions quotidianes són clau i tenen repercussions 

en el medi ambient. 
2. Donar a conèixer un mòdul de consum alternatiu. 
3. Establir vincles entre els infants de la primària i la secundària utilitzant els valors 

ambientals com a pont de contacte. 
4. Donar visibilitat a la cura del Medi Ambient.  

4.1.2 Descripció de l’activitat 
Els dies 4,5 i 6 de juny, alumnes dels centres educatius de 
la ciutat van realitzar petites sessions de mercats 
d’intercanvi d’objectes de segona mà. Aquests intercanvis 
es van fer entre alumnes de 6è de primària i de 1er de la 
ESO dels diferents centres educatius públics. 

Els educadors van rebre una guia sobre com participar, a 
partir d’aquí, es van organitzar per grups entre les classes de 6è i de 1er i es va acordar l’hora, el 
dia i el lloc per a produir-se el mercat. El personal del SER dinamitzava les sessions en les quals 
els alumnes intercanviaven els seus objectes.  

La trobada tenia una durada d’1 hora i alhora, es produïa un primer contacte dels alumnes de 
6è amb els instituts de referència.  

4.1.3 Resultats 
 6 sessions d’intercanvi, 4 escoles de primària i 4 instituts participants. Un total de 315 

alumnes participants de 6è i 1er d’ESO. Un 50 % menys respecte l’any anterior. 
 1.417 productes per intercanviar i 859 Intercanvis produïts que van donar lloc a un total 

de 95,5 kg de residu previngut. 

Comunicació 

 Promoció de l’activitat per xarxes socials: Facebook i Twitter. 
 Trucades informatives i de coordinació amb els centres educatius.   
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4.2. ECOTALLERS EN CLAU DE RE 

Al llarg de l’any es realitzen una sèrie de tallers monogràfics que conviden a la ciutadania a 
aprendre a reparar o crear productes a partir d’elements reutilitzats.  

4.2.1 Objectius 
1. Donar estratègies a la ciutadania per reparar i alargar la vida dels objectes. 
2. Generar espais de participació, creativitat i aprenentatge entorn la cura del medi 

ambient. 
3. Promoure la cultura de la reducció de residus. 

4.2.2 Descripció de l’activitat 
Aquests any els Ecotallers s’han concentrat al voltant del Dia de la Terra i la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus i s’han portat a terme quatre monogràfics: 

1. Cosmètica Natural 
2. Manteniment d’ordinadors 
3. Reparació de mòbils i tauletes 
4. Restauració de mobles  

Els ecotallers que s’han fet enguany han estat dos 
de caràcter teòric i dos de pràctics on els 
participants han pogut elaborar una mostra de 
cosmètica i, per altra banda, restaurar un petit 
moble de fusta. 

Aquest servei, juntament amb el Dimecres Manetes, va ser presentat en el 5è congrés Rubí Brilla 
com a projecte local d’Economía Circular. 

4.2.3 Resultats 
 Es realitzen la meitat d’Ecotallers que durant el 2017. 
 Participen dels Ecotallers un total de 49 persones. 

 
Comunicació 

 Promoció de l’activitat per xarxes socials: Facebook i Twitter i els canals del Dia de la 
Terra i la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.  
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4.3. SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS  

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una cita anual amb el medi ambient que 
aplega ja més de 12.000 accions arreu de tota Europa i que té per objectiu promoure la prevenció 
de residus. La nostra ciutat hi participa des de la seva prova pilot, l’any 2008. 

4.3.1 Objectius 
1. Promoure la prevenció de residus a partir de la reparació, la reutilització i la segona mà. 
2. Generar espais de participació i aprenentatge entorn la cura del medi ambient. 

4.3.2 Descripció de l’activitat 
La SEPR d’enguany va tenir com a temàtica els tòxics a la llar. A Rubí, concretament, es va 
prendre la iniciativa d’impulsar la recollida d’oli a través del projecte local social OLICLAC. La 
Setmana es va iniciar amb la fira de la Gran Acció i va prosseguir amb tot d’activitats al llarg de 
la setmana. 

 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 
 Visita a la planta de roba d’Humana 
 Jornada de Neteja de l’Entorn Natural. 
 ‘Encara poden donar molt de joc’: 

recollida de joguines de segona mà’ 
 La Trocalleria es mou pels barris 

 Punts informatius ‘Excuses o Separes’ 
amb el repartiment de cubells 
d’orgànica i bosses de selecció de 
residus.  

 Grafiti amb la temàtica de la orgànica 
en el marc de la campanya del 
Consorci ‘Excuses o Separes’ 

 Curs de Compostatge Casolà 
 Curs de dibuix d’elements naturals. 

4.3.3 Resultats 
 Durant la Gran acció van haver més de 200 participants. Es van realitzar 2 tallers de les 

entitats Solidança i Humana, el Mercat de segona mà amb participació 7 entitats, 6 
parades del mercadal de l’AV de Ca n’Oriol, 1 paradista del mercat d’artesania, 2 entitats 
socials de Rubí, l’Inflable ‘per reciclar saltant’ i l’espai infantil de taules de sons, una sessió 
de Dimecres Manetes al carrer i La Trocalleria.  

 Una jornada de neteja de l’entorn natural amb la participació de 50 persones i 190 kg de 
residus recollits del medi. 

 2 Ecotallers programats amb una participació de 18 persones. Visita a la planta de roba 
d’Humana amb 12 assistents.  

 Prop de 500 kg de residu previngut. 

Comunicació 

Promoció de l’activitat per xarxes socials: Facebook i Twitter i els canals explicats al Dia de la 
Terra i la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.  
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4.4. SERVEIS DE PXR: LA TROCALLERIA I EL DIMECRES MANETES 

 

A Rubí hi ha dos 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. 

4.4.1 Objectius 
1. Sensibilitzar sobre la reutilització i la reparació a través d’una participació activa. 
2. Reduir la generació de residus. 
3. Transmetre una nova concepció dels residus com a recursos amb un potencial encara 

latent. 

4.4.2 Descripció de l’activitat 
La Trocalleria és un espai itinerant amb una 
periodicitat setmanal 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. Durant la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus se celebra una edició especial 
itinerant pels barris durant tota la setmana sota el 
nom de ‘La Trocalleria es mou’. 

El ‘Dimecres Manetes’ és un servei mensual 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.  

Aquest servei va ser presentat en el 5è congrés Rubí Brilla com a projecte local d’Economía 
Circular. 

4.4.3 Resultats 
 La Trocalleria amb un total de 861,3 kg de productes intercanviats, 737 usuaris, un 59,5% 

més respecte 2017. 
 14 sessions d’autoreparació al Dimecres Manetes compta amb 30 usuaris i un total de 

72,7kg d’objectes reparats. El percentatge d’èxit en la reparació és del 64%. 
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Comunicació 

Comunicació per xarxes socials: Facebook i Twitter i els canals explicats al Dia de la Terra i la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus. També a través del web i l’app.  

En el cas del Dimecres Manetes es distribueix cartelleria en ferreteries i altres espais municipals. 
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4.5. ENCARA PÒDEN DONAR MOLT DE JOC 

 

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.  

4.5.1 Objectius 
L’objectiu és donar una segona vida útil a les joguines que estan en bon estat fent arribar a famílies 
que no poden adquirir aquests productes, tot fomentant la reutilització.  

4.5.2 Descripció de l’activitat 
A través del servei de Deixalleria, a Cova Solera i les 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 
han de seguir uns criteris ètics i trobar-se en bon estat. Un cop 
recollides es fa la tria seguint els criteris esmentats, es guarden i, al 
desembre es deriven a entitats socials. Enguany l’entitat 
encarregada de fer aquesta gestió ha estat ASAV.  

Aquesta acció s’inicia la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus fins a la campanya de Nadal.  

4.5.3 Resultats 
 Es recullen un total de 270 kg de joguines en bon estat. 

 
Comunicació 

Comunicació per xarxes socials: Facebook i Twitter i els programes específics de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus, també a través del web. 
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4.6. ESTABLIMENTS VERDS 

 

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

4.6.1 Objectius 
Donar a conèixer entre la ciutadania els establiments comercials que amb els seus serveis 
promouen una cultura més ecològica. 

4.6.2 Descripció de l’activitat 
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.  

4.6.3 Resultats 
 42 establiments de reparació i venda de 2a mà. 
 5 restaurants que serveixen productes ecològics. 
 19 establiments de venda de productes ecològics i de proximitat. 
 3 cooperatives i grups de consum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació 
Publicacions fent difusió a les xarxes socials i web. També a través del butlletí dels treballadors 
municipals. 
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4.7. GUIA D’ACTIVITATS A LES ESCOLES 

 

Les ecoles tenen l’oportunitat de sol·licitar activitats amb temàtica de residus per tot el curs 
escolar. La coordinació d’aquest calendari i la realització d’aquestes activitats es porta des del 
SER, en la seva majoria, tot i que algunes es porten des del Consorci de Residus del Vallès 
Occidental.  

4.7.1 Objectius 
L’objectiu general és facilitar recursos a les escoles i instituts per a la promoció de la sensibilització 
ambiental. Com a objectius específics es contemplen: 

1. La reducció de la generació de residus local. 
2. L’increment de la recollida selectiva municipal.  
3. Promoure hàbits de sostenibilitat ambiental entre la ciutadania. 

4.7.2 Descripció de l’activitat 
Inicalment es van fer reunions individuals amb caps d’estudis i/o directors de tots centres 
educatius on s’explicava la campanya ‘Recicla! Posa colors a la ciutat’ a les escoles i instituts, així 
com les activitats de la guia. 

Posteriorment, les escoles van sol·licitar a través de la guia les diferents activitats: 

 Coneguem la deixalleria, que es divideix en dues parts, un previ a l’aula d’1h i una visita 
posterior a la Deixalleria on poden veure el funcionament de les instal·lacions. 

 Cessió d’activitats que seran dinamitzades des del mateix centre educatiu, amb les 
instruccions incloses. 

 Grans Jocs: EcoTrivial, el Joc de l’Oca, l’On va què? Jocs tradicionals en gran format 
on es treballa el contingut de selecció i prevenció de residus. 

 Exposició ‘i trio perquè em toca!’ sobre el cicle dels residus domèstics. 

 Prevenir és reduir: xerrada sobre prevenció de residus. 

4.7.3 Resultats 
 Participen 5 centres educatius i en total es realitzen 16 activitats. 
 S’arriba a uns 480 alumnes de la ciutat. 

 

Comunicació 

 Coordinació telefònica amb els centres educatius i visites  
 Catàleg per escoles digital al web municipal . 
 Aplicatiu d’educació.  
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5. GESTIÓ I SELECCIÓ DE RESIDUS 

Gestionar els residus, vol dir reciclar-los. Posar-los al 

contenidor que toca, perquè un cop els reculli el camió, 

aquest els portarà a la planta de reciclatge que li correspon. Un cop allà seran 

transformats en nous objectes útils. 
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5.1. ‘RECICLA! POSA COLORS A LA CIUTAT’ A LES ESCOLES I ELS INSTITUTS 

 
Aquesta campanya s’ha portat a terme des de finals del 2017 fins a finals del 2018. Aquesta es va 
dividir en en quatre eixos d’acció: 

1. Obra de teatre participativa ‘El Laboratori dels invents’ (Educació Infantil). 

2. EscapeRoom educatiu ‘Retorn a la Terra’(Educació Primària i Educació Secundària). 

3. Reposició i ampliació de papereres i contenidors per patis. 

4. Dotació de papereres i contenidors a les aules. 

Les activitats donen resposta a la sensibilització i formació ambiental per a la promoció de la 
recollida selectiva, i els altres dos eixos de treball a donar les eines per a poder fer efectiva aquesta 
recollida selectiva a l’escola.  

5.1.1 Objectius 
1. Incrementar la taxa de selecció de residus a Rubí. 
2. Promoure la correcta selecció de residus als centres educatius. 
3. Fomentar la sensibilitat ambiental en la comunitat educativa i fer-la extensiva a les 

famílies i les llars 

5.1.2 Descripció de l’activitat 
El Laboratori dels Invents és una obra infantil i participativa on a través d’una narració teatral 
musicada s’ofereix un primer contacte als infants amb el món de la selecció dels residus.  

L’activitat Retorn a la Terra és un joc d’escapisme adaptat des de la primària 
fins la ESO on es treballen la selecció de residus, principalment, però també 
l’impacte ambiental de l’activitat humana, entre d’altres. L’activitat finalitza 
amb una sessió de reflexió a l’aula guiada pels tutors, però amb el reforç 
d’una guia eduativa enviada pel Servei Educatiu de Residus. 

Les dues activitats són portables i s’adaptaven a les condicions de cada 
centre. En finalitzar s’acompanyava de l’entrega d’una carmanyola i un 
fulletó informatiu per a cada alumne de primària i un lot de contenidors a 

l’alumnat de secundària. 

Finalment, treballant els eixos 3 i 4 una educadora ambiental feia l’estudi i el repartiment de 
contenidors a cada centre educatiu.  

En finalitzar les sessions pels centres educatius de Rubí es va cedir l’escape room al Consorci de 
Residus del Valles Occidental, per a la seva rèplica. El consorci va utilizar l’activitat gairebé en 
tota la seva totalitat, però que va adaptar-lo creant els seus pròpis materials. 

En aquest procés el SER va donar suport al Consorci en les tasques de conceptualització i 
adaptació dels continguts de l’activiat.  Durant el curs 2018-2019 aquesta activitat s’ha 
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desenvolupat pels instituts i escoles de tota la comarca i entra a formar part del  Programa 
d’Educació Ambiental  que ofereix el consorci a tots els centres educatius del Vallès Occidental. 

5.1.3 Resultats 
 Participen del ‘Laboratori dels Invents’ 1.984 infants. 
 A l’Escape Room de primària participen 4.058 alumnes de primària i 1.830 a secundària. 
 S’instal·len 32 nous punts de recollida selectiva als patis. 
 S’ambientalitzen 181 aules de 18 centres educatius. L’ambientalització de les aules 

s’allarga al 2019. 
 

Comunicació 

Comunicació a través de les xarxes socials, mailing, agenda municipal.  

També es realitzen entrevistes amb els equips directius dels centres i se’ls entrega una guia amb 
les pautes de l’activitat a través de mailings personalitzats. 

Pel que fa a la col·locació de contenidors i papereres, la comunicació es fa a través de correu 
electrònic i a través de les sol·licituds que arriben per diferents serveis municipals. 
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5.2. IMPLANTACIÓ RECOLLIDA PORTA A PORTA POLÍGONS INDUSTRIALS  

 

Seguiment de la campanya inciada al 2017 per a la implantació de la prova pilot de la recollida 
porta a porta de residus als grans generadors dels polígons de la ciutat. Aquesta campanya es 
realitza conjuntament amb el Consorci de Residus dels Vallès Occidental i s’emmarca dins la 
campanya Recicla!, posa colors a la ciutat.  

5.2.1 Objectius 
1. Incrementar la recollida selectiva en el global de la ciutat. 
2. Reduir el percentatge d’impropis  
3. Conèixer la situació real de la generació i separació de residus per fomentar el canvi 

d’hàbits.  

5.2.2 Descripció de l’activitat 
Aquest projecte ha estat impulsat amb informadors ambientals, suports materials i el seguiment 
de la campanya des del Consorci de Residus del Vallès Occidental. S’han visitat els establiments 
ubicats als polígons industrials de la ciutat per informar sobre el procés de recollida porta a porta 
de les 5 fraccions. S’ha fet la formació dels participants, s’ha repartit la dotació els materials i 
establert els recorreguts i els dies de recollida per poder dur a terme la recollida selectiva, així com 
la resolució d’incidències. La prova pilot va tenir una durada de 6 mesos, de novembre de 2017 a 
l’abril de 2018. Des del Servei Educatiu de Residus s’ha realitzat el seguiment de la seva 
implantació, que s’inicia al novembre del 2018 i s’allargarà durant el 2019 amb les visites i 
resolució d’incidències per part d’una educadora ambiental. 

5.2.3 Resultats 
Han participat 37 establiments grans generadors de residus, 
situats en polígons industrials de Rubí. 

 6 instal·lacions municipals (Horts Urbans, Unió Petanca 
Les Torres, Pavelló La Llana, Pistes d’Atletisme, Masia 
Can Serra i Parc Municipal de Neteja) 

 31 establiments del sector de la restauració: restaurants, càterings i rostisseries. 
 S’han fet 144 inspeccions en total, per tal de valorar ‘in situ’ com separen els residus, com 

gestionen els contenidors, recollir dubtes i suggeriments.  
 S’han fet un total d’11 caracteritzacions dels contenidors. 
 S’han fet 6 reunions de seguiment amb tècnics del Consorci, tècnics de l’Ajuntament de Rubí 

i l’assistència tècnica que realitza inspeccions i seguiment. 
 

Comunicació 
 Comunicació a través de les Xarxes socials.  
 Visites personalitzades als comerços.  
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5.3. CONTENIDOR D’OR 

 

Concurs promogut per Ecovidrio dirigit al sector Horeca, que premia el compromís del municipi, 
amb el reciclatge dels envasos de vidre. 

5.3.1 Objectius 
La fita per guanyar el concurs és incrementar la pròpia taxa de selecció del vidre en relació a la 
taxa de l’any anterior.  

5.3.2 Descripció de l’activitat 
Des del novembre de 2017, cada mes Ecovidrio va quantificar els residus de vidre que es reciclaven 
a la ciutat i es feia una comparativa amb la resta de municipis participants, respecte la quantiat 
reciclada l’any anterior. El guanyador final va ser qui va sumar un increment més gran durant tot 
el concurs. El concurs va finalitzar a l’abril de 2018. 

Durant aquest període, a nivell comunicatiu s’envien missatges de promoció a través de xarxes 
socials per fomentar la participació de la ciutadania, s’envia un mailing a la ciutadania i un 
missatge de whatsapp adreçat als centres educatius per donar a conèixer el concurs i el projecte 
social pel qual es destinarien els diners guanyats. 

5.3.3 Resultats 
 El guanyador del concurs va ser 

Vilafranca del Penedés i Rubí va quedar 
en la segona posició. 

 La taxa de selecció de vidre es va veure 
incrementada un 11,36% respecte la 
taxa del 2017. 
 

Comunicació 
 Dinamització a través de xarxes socials i 

Whatsapp. 
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5.4. RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC 

 

La recollida d’oli domèstic a Rubí es realitza a través de les deixalleries des del 2012. 
Paral·lelament, fa més de 5 anys s’inicià l’activitat del projecte RUBICLAK. Aquest projecte 
impulsat per l’AMPA del CEE Ca n’Oriol consisteix en la recollida d’oli domèstic per a la seva 
transformació en biodièsel i va néixer amb l’objectiu de crear llocs de treball pels alumnes de 
l’escola un cop finalitzada la seva etapa educativa.  

Enguany, la recollida d’oli a través de RUBICLAK es va implantar a les Deixalleries de Rubí per 
continuar promovent el reciclatge d’oli entre la ciutadania. 

5.4.1 Objectius 
1. Incrementar la taxa de selecció del residu ‘oli domèstic’. 
2. Donar suport a la tasca ambiental i social que realitza RUBICLACK. 

5.4.2 Descripció de l’activitat 
Hi van haver dues activitats relacionades amb la recollida d’oli durant el 2018:  

1. Formació del personal d’FCC. Bianualment es realitza una formació als treballadors d’FCC 
de Rubí. El 2018, aquesta formació concloïa amb l’explicació del projecte RUBICLAK, 
l’entrega d’un CLAKI per cada treballador acompanyat d’un díptic informatiu 
( https://goo.gl/ioDLPy ) i s’instal·len dos cofres de recollida d’oli en les immediacions 
d’FCC. 

2. Inici de la recollida d’oli amb el CLAKI a les deixalleries de 
Rubí. Es reparteixen gratuïtament oliclaks a través de le 
Deixalleries. Paral·lelament s’inicia la recollida d’oliclaks 
plens i el seu intercanvi per un de buit per tots aquells 
ciutadans que s’apropin a les deixalleries.  
Per fer aquest intercanvi s’instal·la un cofre de recollida a 
la Deixalleria de Cova Solera i s’implanta un sistema de 
caixes per les deixalleries mòbils. Aquest sistema encara 
està en fase d’implantació. 

5.4.3 Resultats 
 Repartiment de 112 oliclaks entre el personal d’FCC acompanyats cadascun d’un díptic 

informatiu del funcionament del projecte i dels seus beneficis ambientals i socials. 
 Repartiment de 1.400 oliclaks entre la ciutadania acompanyats d’un fulletó informatiu, 

similar a l’anterior. Aquest repartiment queda pendent de finalitzar durant el 2019 
 Implantació de cinc nous punts de recollida de clakis: 2 a les inmediacions d’FCC, 2 a les 

deixalleries mòbils i un a la deixalleria de Cova Solera. 
 

Comunicació 
Dinamització a través de xarxes socials i els canals de comunicació específics de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus. 

També es fa promoció a través del: 
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- Web www.rubi.cat/residus  
- Creació d’un vídeo per les xarxes socials. 
- Butlletí municipal dels treballadors. 
- Díptics i fulletons informatius.  
- Cartells per a les deixalleries (veure Annex 8.4).  
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6. PROJECTES TRANSVERSALS 

En aquest apartat es troben projectes que abracen diferents 

àmbits de treball on l’enfocament ambiental pren importància pel 

desenvolupament de l’activitat. 
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6.1. PARTICIPACIÓ EN LA CREACIÓ DEL PLA LOCAL DE RESIDUS 

 

La creació del pla Local de Residus s’inicià al 2014 amb la diagnosi de l’estat de la ciutat des de 
diferents eixos. Enguany la redacció d’aquest pla, està a punt de culminar, havent passat per la 
redacció tècnica, valoracions polítiques, d’entitats i ciutadania en general, que han permés fixar 
un full de ruta per a la gestió dels residus domèstics a Rubí a 6 anys vista. Encara queda pendent 
però, la seva aprovació definitiva. 

6.1.1 Objectius 
1. Establir un full de ruta en la gestió i prevenció de residus de Rubí fins el 2025 en base a uns 

objectius qualitatius i quantitatius contextualitzats en la realitat local, també comarcal, 
autonòmica i Europea. 

6.1.2 Descripció de l’activitat 
Durant el 2016- 2017 es va dur a terme el procés participatiu dels diferents agents implicats. Durant 
el 2018 s’han realitzat diverses reunions tècniques amb l’equip de l’Ajuntament de Residus i el 
personal del SER per a la revisió dels diferents blocs del pla local, la valoració dels resultats del 
pla de participació, així com l’establiment dels objectius quantitatius i qualitatius que cal assolir. 

6.13 Resultats 
 4 reunions pel tancament del pla a nivell tècnic. 
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6.2. FORMACIÓ ALS TREBALLADORS MUNICIPALS 

 

Cada dos anys es realitza una formació als treballadors de la neteja viària sobre medi ambient i 
gestió de residus. Aquestes sessions es plantejen amb una intenció pedagògica basada en 
l’aprenentatge a través de l’experiència lúdica. 

6.2.1 Objectius 
1. Donar una visió global als treballadors sobre la gestió dels residus. 
2. Dotar de recursos als treballadors per que, en cas que sigui necessari, puguin informar a 

la ciutadania i alhora puguin realitzar correctament la seva feina. 
3. Promoure l’ús de recollida d’oli domèstic a través del projecte Rubiclak. 

 

6.2.2 Descripció de l’activitat 
Es va adaptar “l’escape room” utilitzat a les 
escoles, en quant a contingut i ubicació. Un 
cop allà els treballadors van haver de fer el 
joc d’escapisme de temàtica ambiental i 
residus. En sortir del joc es realitzava una 
sessió teòrica breu sobre l’impacte 
ambiental dels residus i s’explicava el 
projecte olicak. Cada treballador rebia un 
Claki i un díptin informatiu del 
funcionament del projecte          
( https://goo.gl/ioDLPy ). 
 

6.2.3 Resultats 
 Han participat 112 treballadors dividits en 11 sessions de 2 hores. 
 S’han repartit 112 oliclaks entre el personal d’FCC acompanyats cadascun d’un díptic 

informatiu del funcionament del projecte i dels seus beneficis ambientals i socials. 
 Instal·lació d’un cofre de recollida d’oli al Parc de Neteja municipal de Rubí. 

 
 

Comunicació 
Comunicació i coordinació interna.   
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6.3. COMUNICACIÓ 

 

La comunicació de les accions i campanyes és tant important com la ideació de les mateixes. 
Explicar i arribar als diferents públics objectius implica l’ús de diferents eines i estratègies 
comunicatives. 

6.3.1 Objectius 
1. Incrementar el número de persones coneixedores de les accions i campanyes de 

sensibilització. 
2. Comunicar de manera diferenciada i acurada segons l’acció a desenvolupar. 
3. Incrementar la participació activa ciutadana en les activitats organitzades pel SER. 

6.3.2 Descripció de l’activitat 
Comunicació diferenciada segons la campanya o acció seguint el criteri de públic objectiu. 

Els canals utilitzats són, en format digital: 

 Facebook, incloent post 
promocionats. 

 Twitter 
 Mailing 
 Pinterest 
 Actualització dels continguts del 

web www.rubi.cat/residus , 

actualització de l’agenda 
municipal i l’aplicació Rubi Ciutat. 

 Continuitat d’un butlletí trimestral 
pels treballadors municipals 
anomenat Cinc minuts pel medi 
ambient, amb informacions per 
generar sinèrgies entre serveis de 
l’Ajuntament.  

En formats tradicionals: 

 Díptics, opuscles o fulletons en format paper. 
 Cartells informatius. 

La distribució dels elements comunicatius en paper, s’ha fet seguint el criteri de públic 
objectiu. 

6.3.3 Resultats 
 Ampliació de l’abast informatiu, 1.528 contactes de mailing (40 persones més que l’any 

anterior). 
 Un total de 828 seguidors en el perfil de Facebook, augment d’un 6% respecte al 2017. 

Bona resposta a les publicacions fetes durant la campanya Recicla, augment de les 
interaccions.  

 Un total de 935 seguidors a Twitter, un augment d’un 7% respecte al 2016. 

 Enviament de 3 butlletins al llarg de l’any, (gener, maig i octubre).  
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6.4. GESTIÓ DE CURSOS D’HORT  

 

El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí organitza 4 cursos d’horticultura en 
els horts municipals de Cova Solera. La gestió de les inscripcions es realitza des del SER. 

6.4.1 Objectius 
1. Potenciar les sinergies de treball entre departaments. 
2. Facilitar eines de gestió en l’organització d’activitats conjuntes. 

6.4.2 Descripció de l’activitat 
Gestió dels inscrits de manera telefònica i per formulari a internet. Les temàtiques dels cursos 
eren:  

 Dijous 10 de maig de 17 a 19 h: 
‘Tractaments ecològics per a plagues i 
malalties. Introducció a l'agricultura 
ecològica’. 

 Dijous 17 de maig de 17 a 19 h : 
‘Planificació de l'hort d'estiu’. 

 Dijous 24 de maig de 17 a 19 h : ‘Planter 
i llavors ecològiques’. 

 Dijous 31 de maig de 17 a 19 h : 
‘Introducció a l'hort urbà’.  

 

6.4.3 Resultats 
 Es gestiona la inscripció de 37 persones distribuïts en 4 cursos. 

 

Comunicació 

 Comunicació a través dels canals específics de promoció del Dia de la Terra. 
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7.  INDICADORS GLOBALS I  
ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 

Avaluacio dels objectius proposats a principis d’any per 

obtenir una fotografia final i indicadors d’impacte 

ambientals i educatius 
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7.1. INDICADORS GLOBALS 
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D’aquests indicadors se’n destaquen: 

 

 

  

 

1.650,6 Kg de Residus 
Previnguts 
 

 

2.593,1 Kg de CO2 estalviat 
 

 

4.752 ciutadans informats 
 

 

3.860 infants sensibilitzats 
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7.2. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 

 

Per últim, es resumeix el grau d’assoliment d’objectius: 

1. PREVENCIÓ I CONSUM RESPONSABLE           

1.1 Prevenció del Malbaratament alimentari. ‘Fem un bon ús 
alimentari’ % d'assoliment 

Realització de  cursos temàtics de cuina contra el malbaratament 
alimentari durant el Dia de la Terra 100% 

Actualització del ‘Receptari de Recapte’ ,distribució d'un receptari en 
format paper pels restaurants col·laboradors  70%   

Finalitzar la distribució de ‘Guies de Prevenció de Residus Alimentaris’ 
entre els restaurants col·laboradors en la campanya + establiments 
comercials sector alimentari.  

30%   

1.2 Compostatge             
Realització del curs de compostatge casolà anual  100% 
Creació cartellera informativa a la Deixalleria   
Ubicació d’un punt de promoció sobre el compostatge casolà a la Fira 
de la Terra.  100% 

Realització del seguiment de compostaires anual 70%   
1.3 Dia de la Terra            

Aumentar la participació ciutadana als actes del Dia de la Terra 100% 
Realitzar publicitat de la celebració a Opis   
Augment de la participació dels Serveis municipals, d'entitats, escoles 
i de comerços als actes del Dia de la Terra 100% 

1.4 Nadal           

Campanya per promoure els embolcalls sostenibles amb el Monstre 
de Paper 100% 

Muntatge cavalgada reis sota la directriu d’embolcalls sostenibles i 
amb el Monstre de Paper 100% 

1.5 Festes sostenibles           

Gestió vaixella compostable. 100% 
Realització de la comanda anual de vaixella compostable. 100% 

Promoció del servei de vaixella reutilitzable: xarxes socials, cartellera 
de la Deixalleria, catàleg de serveis mediambientals a les escoles. 100% 

Aprovació del protocol de vaixella que regularà l’ús de vaixella 
compostable a la ciutat. 0% 

Promoure l'ús del got reutilitzable als grans actes de les escoles i 
instituts de la ciutat (Got propi o got plàstic deixalleria) 100% 
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Implantació, i consolidació, del got reutilitzable per a grans actes a les 
grans festes de la ciutat  100% 

2. REUTILITZACIÓ I PREVENCIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ           

2.1 EcoTallers en clau de RE  % d'assoliment 
Realització d' "Ecotallers en clau de RE"  100% 
2.2 Dimecres Manetes           

Concretar i calendaritzar el servei mensual de tot l'any. 100% 

Creació de cartells informatius del servei amb calendari anual per a 
l'ubicació a espais de trobada de la ciutadania (OAC, Rubiforma, Espai 
Cruïlla, entitats veinals…) 

100% 

Promocionar el servei a l'agenda municipal i a les xarxes socials. 100% 
Publicitar en OPIS el servei  0% 
Realització de dos sessions de Dimecres Manetes al carrer (Festa 
Major i SEPR) 100% 

2.3 Reutilització de recursos           

Incorporar noves entitats socials al projecte "Encara poden donar 
molt de joc" 100% 

Creació cartellera informativa a la Deixalleria per a la recollida de 
joguines del projecte "Encara poden donar molt de joc" 100% 

Donar suport al projecte d'economia circular en el sector industrial de 
la ciutat 100% 

2.4 Dia Mundial del Medi Ambient           

Realització dels Mercats intercanvi entre els grups de sisè de primària 
i de primer de secundària.  100% 

Augmentar la participació de les escoles als mercats d'intercanvi.  0% 
2.5 Setmana Europea de la Prevenció de Residus (SEPR)           

Realització de la Gran acció SEPR el dia 17 de novembre. 100% 
Augmentar el nombre d'escoles i instituts que participen al mercat de 
2a mà, la 'Refira't'.  50%   

Organització d'una jornada de neteja de l'entorn natural amb l'entitat 
Ran de Terra 100% 

Realització d'una activitat especial enfocada als residus a l'aigua: Oli i 
tovalloletes higièniques.  0% 

La Trocalleria visita altres barris, cada dia a un barri diferent per donar 
a conèixer aquest servei a més ciutadans i el seu horari i ubicació 
habitual. 

100% 

Realització de tallers i activitats durant tota la SEPR. 100% 
2.6 La Trocalleria           

Realitzar el TROCFEST per Festa Major. Marató d'intercanvis en un 
dia.  100% 

Creació de cartells informatius del servei amb calendari anual per a 
l'ubicació a espais de trobada de la ciutadania (OAC, Rubiforma, Espai 
Cruïlla, entitats veinals…) 

100% 

Promocionar el servei a l'agenda municipal i a les xarxes socials. 100% 
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Publicitar en OPIS el servei  0% 
Vetllar per l'aplicació de les millores de servei que detecten els 
operaris. 100% 

Definir el nou uniforme dels treballadors de la Trocalleria. 100% 
3. GESTIÓ I SELECCIÓ DE RESIDUS           

3.1 Residus al medi % d'assoliment 
Suport a la Clean Up Day 100% 
Acció per la SEPR sobre residus a l'aigua: a l'escola i amb la ciutadania. 
Jornades formatives al Torrent de le Abelles. 0% 

Realització d'activitat per a la Caminada Nocturna sobre la reducció 
d'envasos relacionant amb l'impacte que tenen en el Medi Natural. 
Sortir d'excursió sense generar residus.  

0% 

Ubicació de punts de selecció en els patis dels centres educatius 70%   
Ambientalització de les escoles de Rubí 100% 

Punts informatius a les urbanitzacions sobre el servei de recollida de 
l'esporga i repartiment de bosses de restes vegetals de petit format. 100% 

3.2 Augment de la recollida selectiva           

Distribució de lots Tricicla, saques per l'esporga i cubells d'orgànica 
per la selecció de residus des del Servei de Deixalleria 100% 

Seguiment de la prova pilot per a l'implantació de la recollida porta a 
porta de residus als grans generadors dels polígons industrials de la 
ciutat. 

100% 

Campanya "Recicla! Posa colors a la ciutat" a les escoles i instituts.  100% 

Activitat de participació ciutadana sobre reciclatge a la Festa Major. 
(Escape room per adults o ginkana pel centre amb camions nous) 0% 

Excuses o recicles: 2 punts informatius, grafitti i escape room 100% 
Papereres selectives festa Major i grans actes 100% 
Campanya horeca ecoembes 100% 
Promoció de la participació ciutadana a la campanya: El Contenidor 
d'Or (Ecovidrio)  100% 
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8.  CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE 
MILLORA 

Per últim es presenten les fites i conclusions fruit de 

l’evolució i creixement del Servei durant el 2018, així 

com les perspectives de millora que es preveuen aplicar durant els propers 

anys. 
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8.1. CONCLUSIONS 

 

La informació presentada en aquesta memòria exposa de manera transparent els resulats 

d’un any de treball i explica com el servei contribueix o intenta contribuir en el futur a les 

condicions ambientals i socials en l’àmbits dels residus a la nostra ciutat. 

POLÍTICA DE SOSTENIBILITAT 

La consolidació d’un equip humà experimentat i coneixedor del territori permet 

l’aportació de solucions ràpides i adaptades als problemes que es presenten diàriament en la 

gestió dels residus locals. Per dur a terme aquest activitat, es fa necessari comptar amb una 

organització interna rigorosa, però també adaptativa a les diferents realitats quotidianes que 

manifesta el municipi. Per aquest motiu hi ha una revisió semestral dels procediments 

interns que permeten l’autoavaluació i l’establiment de nous protocols d’actuació en la 

gestió de serveis i de l’atenció ciutadana. 

Les accions i campanyes, ja siguin grans o petites, es plantejen sempre tenint en compte el 

desenvolupament econòmic i social local  per afavorir un legat positiu en el territori i 

promoure una actitud de co-responsabilitat ciutadana en la cura pel medi ambient. Per això 

s’apliquen criteris com: 

 Contractació de proveïdors locals: en arts gràfiques, productors agrícoles, músics 

locals, mitjans de comunicació, etc. En el cas d’haver de realitzar contractacions i 

compres fora del municipi, es vetlla perquè aquests proveïdors estiguin propers a Rubí, 

i que aquets disposessin d’una política ambiental i social de responsabilitat. D’aquesta 

manera no només es té  en compte la reducció missions de CO2 i el consum de recursos, 

sinó també la promoció de polítiques de contractació social i d’igualtat.  

 Promoció de les inicitatives locals (d’entitats, comerços i serveis de l’Ajutnament) que 

porten a terme una activitat de cura envers el medi ambient. 

 Disseny i desenvolupament d’activitats participatives que fomentin la impliació 

escolar i ciutadana. 

Eficiència en el consum de recursos i la generació de residus a través de: 

 Disseny dels materials comunicatius reutilitzables. 
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 Transformació de residus en recursos pel funcionament de serveis basats en la 

reutilització i la reparació. 

 100% de les publicacions fetes en paper reciclat. 

  Assessorament d’entitats i serveis de l’Ajuntament per l’ambientalització d’espais de 

les festes i esdeveniments populars. 

 Ampliació i actualització del programa d’activitats pels centres educatius. 

Les campanyes, ja siguin informatives o bé participatives, s’impregnen sempre d’un 
enfocament educatiu i de sensibilització amb l’objectiu d’aconseguir un canvi social real 
de compromís amb el medi ambient local. També es promouen iniciatives formatives internes 
per continuar creixent i poder donar un servei de qualitat. 

Un altre punt important és l’ampliació de xarxes de col·laboració amb serveis, entitats i 
centres educatius que cada cop més, donen més ús als serveis oferts pel SER. 

 

CAMPANYES I ACCIONS AMBIENTALS 

Durant el 2018 s’ha produït un increment de la taxa de selecció  de residus, de manera 

progressiva  s’ha passat d’un 33% a un 37%, aquesta pujada es relaciona de manera directa o 

indirecta amb accions com :  

 increment de parades informatives i repartiment de cubells per a la ciutadania.  

 l’ambientalització d’aules i dependències municipals amb la col·locació de papereres 

de selecció de residus.   

 la renovació i ampliació de punts de recollida selectiva als patis de les escoles. 

 ampliació dels punts de recollida selectiva en altres activitats de la  Festa Major 

(mercadal i food trucks). 

A més, es comptabilitzen més kilos de residus previnguts en accions directes realitzades 

pel SER, en comparació al 2017. 

També destaca un  increment de la participació ciutadana relacionat amb les: 

 visites d’assessorament i seguiment a 21 centres educatius per continuar 

promocionant el catàleg de serveis ambientals 

 innovació en el programa d’activitas educatives amb la conceptualització d’un escape 

room ambiental 
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 enfortiment i establiment de nous vincles amb entitats i particulars, especialment en 

la celebració del Dia de la Terra 

Finalment, també es remarca més influència en xarxes socials: 

 gràcies a la diversificació dels canals de comunicació 

 major segmentació de les comunicacions fetes des del servei 

 més presència en xarxes socials, amb la col·laboració i suport del departament de 

comunicació de l’Ajuntament 
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8.2. PERSPECTIVES DE MILLORA 

 

Un cop analitzat i valorat el treball fet durant el 2018, aquesta memòria té com a finalitat 

última l’establiment de nous objectius i accions que permetin continuar creixent  i contribuint 

a la millora ambiental de la ciutat. Les noves fites i millores partiran de: 

- els objectius qualitatius i quantitatius establerts al  Pla Local de Residus  

- incorporar l’enfocament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, definits a 

nivell mundial per l’Assemblea General de les Nacions Unides 

- l’experiència i la trajectòria del SER 

- les tendències educatives i comunicatives actuals 

En quant a les campanyes i futures accions es preveu: 

 Maximitzar la  personalització de les campanyes en funció dels objectius i públic 

destinatari: comerços, centres educatius, famílies, restauradors, etc. 

 Crear campanyes per abordar problemàtiques concretes, sobretot en el camp dels 

impropis i la millorar la recollida selectiva en el sector comercial. 
 Reforç dels serveis i campanyes que han patit una davallada de participació, 

concretament l’autocompostatge i el Dimecres Manetes. 

 Fer un seguiment exhaustiu del servei extern de gots reutilitzables per tal 

d’incrementar-ne l’eficiència. 

 Incrementar la transversalitat i la cooperació entre serveis per desenvolupar 

campanyes sumant diferents enfocaments. 

 Promoure la innovació en el disseny de campanyes de comunicació i les activitats 

educatives. 

 Millorar els sistemes d’anàlisi i seguiment de resultat de  les nostres campanyes i 

accions, però també dels registres del servei de recollida. 

 Conceptualització de noves fires i activitats. 

 Per poder-nos adaptar als canvis socials i ambientals actuals, es pretén intensificar  
l’escolta activa ciutadana personalitzant l’atenció de les incidències, sobretot en 
el sector comercial i altres grans productors.  

 Maximitzar la producció d’elements audiovisuals aconseguir un major impacte a les 

xarxes. 

 Continuar treballant per ampliar la visualització del servei. 
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 Continuar innovant en la manera en com ens apropem a la ciutadania per incrementar 

la taxa de selecció de residus i reduir el nombre de kilos generats a la ciutat. 

 Promoure el creixement de participants a les activitats que organitza el servei 

 Aprovar el full de ruta del Servei finalitzant la creació del PLRR.  

 Augmentar la recollida d’oli a la ciutat mitjançant el projecte Rubiclak 
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9.  ANNEXES 

Recull de documentació citada al llarg del 

document. 
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9.1. CARTELLS DE LA RECEPTA DEL RECEPTARI 
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9.2. CARTELL DIA DE LA TERRA 2019 
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9.3. IMATGE PUNT DE RETORN DEL GOT REUTILITZABLE 
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9.4. IMATGE PER A LA PROMOCIÓ DEL PROJECTE RUBICLAK 
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9.5. ALTRES ELEMENTS GRÀFICS 

 

 

Roll up per a l’ambientació de l’Escape Room. 

 

 

 

 

Logotip per a l’aplicació de la 

carmanyola 

 

 

 

 

 

 

Alguns fotogrames del monstre del vídeo 

del Monstre de paper 
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Programa de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 

 

 

Exemple de mailings, Dia Mundial del Medi Ambient i Ecotallers en clau de Re   
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Programa Dia de la  Terra 2018 
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Banners promocionals del Dia de la Terra 

 

 

 

 

 

 

 


