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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 2015, 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 2015.
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2. Prevenció i Consum Responsable
2.1 Fem Bon Ús Alimentari

Els aliments constitueixen un recurs valuós que cal gestionar i consumir amb la màxima cura i
responsabilitat. L’objectiu del consum d’aliments ha de contemplar l’aprofitament de tota la
capacitat nutritiva que poden oferir, al marge dels costums, convencions i hàbits socials de cada
moment. Cap aliment, per tant, no pot ser mai considerat un residu.

A Catalunya s’estimen les xifres de malbaratament alimentari en unes 262.000 tones anuals. Actuar
per reduir aquestes dades de malbaratament demana considerar la qüestió des d’una perspectiva
transversal que consideri actuacions específiques en cadascun dels esglaons de la cadena
alimentària i, de forma paral·lela, abordi altres aproximacions de caire econòmic, ambiental,
nutricional, cultural... que influeixen sobre com es consumeixen els aliments socialment.
Així doncs, l’objectiu general de la campanya és reduir els residus alimentaris. D’aquest objectiu
general se’n despengen altres objectius específics:




Sensibilitzar a la ciutadania través d’una participació activa i atractiva.
Sensibilitzar els establiments restauradors per a que apliquin criteris de prevenció de residus
alimentaris als seus establiments i les hi comuniquin als seus usuaris.
Fomentar hàbits de consum responsable.

Descripció de l’activitat
Cursos de Cuina

Del 25 de maig al 17 de juny es van celebrar 6 cursos de cuina d’aprofitament d’aliments en
diferents restaurants del municipi.

L’organització dels cursos variava en funció dels espais i de la dinamització del xef. Hi havia
restaurants que convidaven als participants a entrar a la cuina i altres que realitzaven una sessió
magistral. En acabar el taller, els assistents feien un tastet in situ del plat elaborat.

Receptari de Recapte

Com a novetat, al març de 2015 es posa a disponibilitat per a la ciutadania un receptari de recapte
amb les receptes recollides en totes les edicions de la campanya Fem Bon Ús Alimentari. Aquestes
receptes pertanyen als concursos de receptes de recapte de 2013 i 2014 i als restauradors
participants.
Actualment, el receptari compta amb 46 receptes agrupades segons l’aliment principal que
s’aprofita.

Resultats i Valoració

Els resultats i les valoracions d’aquesta campanya es llisten a continuació:



El número de restaurants participants ha estat de 5.
Els resultats de participació es presenten en la taula següent:
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Taula 1: Dades de participació als cursos de cuina. Font: elaboració pròpia, 2015.
Participants

Places
Ofertes

%
Participació

%
Absentisme

PLATS

17

20

85,00

15,00

EL PORTALET

15

20

RESTAURANT

LA POPULAR

SOL DORADO
DA GIORGIO
TOTAL



11
10
9

62

10

110,00

-10,00

15

66,67

33,33

20

85

75,00
45,00

76,33

%
Participació
respecte
2014
18,75
12,50

25,00

-16,67

55,00

-17,86

23,67

9,38

1,22

Malgrat el número de restaurants s’hagi reduït respecte l’any anterior, es detecta que la
participació en aquesta campanya ha tingut un ascens del 1,22%.

Pel que fa al receptari de recapte:



A finals de desembre de 2015 el receptari de recapte tenia un total de 671 lectures.
El document s’ha promocionat a través de xarxes socials un total de 15 vegades.

2.2.Compostatge
L’autocompostatge és l’aprofitament a la pròpia llar de les restes de la cuina i del jardí. Aquestes
restes es transformen de manera natural en un adob orgànic i que, finalment, podrem utilitzar per
alimentar les plantes pròpies. Aquesta pràctica, de fàcil manteniment, ens permet el reciclatge de
les restes orgàniques des de casa, amb els beneficis ambientals que això suposa, tant pel propi
compostaire, com per la societat en general.
La pràctica del compostatge casolà ha estat promoguda pel Servei Educatiu de Residus des del
2009, quan es va iniciar la realització de tallers formatius adreçats a la ciutadania.

Descripció de l’activitat

El taller formatiu va tenir lloc el 27 d’abril a l’Escola Rivo Rubeo amb una durada aproximada de 2h.
A l’inici de la sessió, els participants van rebre la benvinguda per part d’alguns alumnes de l’escola.
Ells, juntament amb la directora del centre, van explicar la seva experiència com a compostaires i el
desenvolupament del projecte educatiu. Aquesta demostració es va realitzar en l’hort de l’escola.

Durant una hora, aproximadament, els assistents varen rebre una formació de caire teòric. A
continuació, la part pràctica de la sessió va consistir en fer un muntatge demostratiu del
compostador que varen adquirir els assistents.
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Resultats i valoració

Les xifres d’assistència es resumeixen en 12 oients, dels quals 9 es van endur un compostador i 1
més es va incorporar al ‘Registre de compostaires’ amb un compostador propi.
Així doncs, en acabar el 2015 el ‘Registre de compostaires’ compta amb un total de 341 participants
registrats arreu del municipi, 15 menys que l’any anterior. D’aquests 341, 9 tenen compostadors
propis i la resta tenen el model COMBOX subvencionat des de l’Ajuntament.
El nombre de compostaires es redueix un 4,2% respecte al 2014, tenint en compte que durant el
seguiment, detallat al punt 2.3, es van produir una sèrie de baixes.
Finalment, es destaca com a molt positiva la intervenció dels alumnes del centre, tot explicant la
seva experiència com a compostaires a l’escola i els resultats d’aquesta pràctica.

Propostes de millora

Donada la reducció del nombre de compostaires per primer any des de la seva implantació, es
realitzen una sèrie de propostes de millora.



Pels futurs tallers, es recomana fer visites de seguiment prèvies a les sessions formatives
d’iniciació, donat que aquesta tasca pot generar una dinàmica de boca – orella entre el veïnat
potenciant l’èxit d’assistència al taller.
Per últim, incrementar la publicitat a través de xarxes socials i mailing.

2.3 Seguiment de compostadors

El seguiment d’una campanya garanteix la continuïtat de l’acció implementada i del seu impacte,
així com l’augment de la possibilitat d’èxit d’aquesta. El seguiment és una de les fases més
importants que cal tenir presents en el plantejament inicial de, pràcticament, tots els projectes.
En el cas de la campanya d’autocompostatge el seguiment s’inicià el mateix any de la seva
implantació amb visites als primers compostaires que van realitzar el curs de formació al maig del
2009.
Al 2015 es repeteix aquesta acció de seguiment que va tenir lloc al llarg del dos períodes: l’última
quinzena de juliol i la segona de desembre. A continuació, es detalla la metodologia seguida durant
aquest seguiment.

Metodologia

Una educadora ambiental realitza les visites seguint el procediment següent:

1. Trucada per concertar visites i verificació de les dades del registre. Les visites segueixen els
criteris de:
a. Nous compostaires.
b. Compostaires que fa més temps que no han rebut cap seguiment.
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c. Ubicació en el territori.
2. Realització de la visita al domicili per comprovar l’estat del compostador i omplir la fitxa de
seguiment.
3. Buidatge de la fitxa a la base de dades.
4. Tractament de les dades recollides.

Resultats i valoració

Els resultats d’aquestes visites acostumen a tenir un impacte positiu, ja que en la majoria de casos
es contacta amb persones interessades a rebre aquest servei i així, poder aclarir els dubtes.
Els resultats es troben llistats a continuació:







El nombre de compostadors inspeccionats en aquest període de seguiment ha estat de 51,
els quals representen un 15 % del total de compostaires registrats.
D’aquests 51 :


7 compostaires, el 14% dels inspeccionats, s’han donat de baixa de la campanya
d’autocompostatge, 2 menys que durant el 2014.

32 compostaires no han efectuat el seguiment per incompatibilitat horària o impossibilitat
de contacte.

44 compostaires, és a dir, el 86% han estat visitats de manera satisfactòria.
INCIDÈNCIES DE CONTACTE

5

DONATS DE BAIXA

7

NO CONTACTATS

32

VISITATS

44
0

10

20

30

40

50

Fig.1. Resultats del seguiment de compostadors. Font: Elaboració pròpia,
2015.





Dels compostaires visitats, 26 (un 59%) han rebut una qualificació de l’estat del seu
compostador, de molt bé .
12 (un 27%) n’han rebut una qualificació de bé i 3 (7%) de regular.
Per últim, 7 compostaires més han rebut una qualificació d’inadequat. Aquests, seran visitats
novament amb prioritat al 2016.
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INADEQUAT

3
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3

BÉ

12
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26
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Fig.2: Qualificació dels estats dels compostadors visitats. Font: Elaboració
pròpia, 2015.

Pel que fa als compostaires visitats, es distribueixen sobre el territori de la manera següent:
Vallès Park - Can…
Tres Camins
Sector D
Sector C
Sector B
Sector A
Sant Muç
Sant Jordi Park
Els Avets
centre
Can Ximelis
Can Vallhonrat
Can Solà
Can Serrafossà
Can Rosés

2
2

3
9

2
2

8

1
4

2
2
2

5

4
3

0
2
4
6
8
10
Fig.3: Distribució geogràfica dels compostaires visitats. Font: Elaboració pròpia,
2015.



A tancament de l’exercici 2015, encara hi ha 19 compostaires que no han rebut cap
seguiment des de la seva incorporació al registre fins a l’actualitat. Actualment, no existeix
cap compostaire incorporat entre 2009 i 2010 que no s’hagi visitat.

Propostes de millora



Realitzar les primeres visites de seguiment prioritzant els 19 compostaires llistats en
l’apartat anterior.
Ampliar els períodes de seguiment, per les dificultats que suposa concertar una visita.
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2.4 Setmana del Dia de la Terra
El 22 d’abril se celebra, des de fa ja 45 anys, el Dia de la Mare Terra. En aquest marc, des dels serveis
de Medi Natural i Residus s’han organitzat una sèrie d’activitats adreçades a reconèixer l’entorn
natural i rural de Rubí i la seva estreta relació amb la terra.

La celebració del Dia de la Terra a la ciutat vol apropar la importància de la cura del medi ambient
des d’una visió global. El ciutadà evidencia com allò que fem en la nostra quotidianitat té una
repercussió directa en el nostre entorn més proper. Seleccionar els residus, mantenir nets els boscos,
consumir productes agrícoles locals o ecològics, fer un bon ús de l’energia,...

L’aproximació a l’ecosensibilitat ciutadana es realitza des dels seus referents més propers, per tant,
els projectes existents a la ciutat que tenen un compromís ambiental, com en l’entorn local. Des
d’aquesta perspectiva la proposta d’activitats s’han fonamentat en una participació activa en la que
el ciutadà pren partit i es compromet amb la ciutat que li agradaria tenir.
L’objectiu general de la campanya és generar una consciència col·lectiva envers hàbits de vida
sostenible, i mostrar els beneficis que aquests tenen per als individus, i també per el medi ambient.
D’aquest objectiu general se’n despengen tres objectius específics:




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.

Descripció de l’activitat

Aquesta és una de les activitats de major envergadura dutes a terme pel SER al llarg de l’any. La
mobilització d’entitats, serveis, establiments comercials i particulars va requerir que la organització
s’iniciés amb força antelació.
Per a fer la comunicació dels actes del Dia de la Terra s’han utilitzat els següents mitjans:
-

3.500 tríptics informatius distribuïts per botigues, entitats participants, espais municipals,
associacions de veïns i escoles.
Publicacions a xarxes socials: Facebook i Twitter.
Mailing als usuaris del servei (1.000 usuaris).
Web de l’Ajuntament de Rubí: agenda municipal, capçalera web i nota de premsa.
Anuncis, entrevistes i banners a Premsa local: Diari de Rubí, Radio Rubí, Rubí TV.

Algunes de les activitats requerien inscripció prèvia. Aquestes es van realitzar mitjançant amb el
Telèfon Verd i del correu electrònic inforesidus@ajrubi.cat.
Les activitats desenvolupades es descriuen a continuació:

22 abril -Acte inaugural del Dia de la Terra. Xerrada a càrrec de l’historiador Lluís Garcia Majó a
l’Auditori Vallhonrat on es va contextualitzar la relació de la ciutat amb les masies “ La masia,
una herència identitària de la ciutat.”
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22 abril - Exposició: Masies de Rubí ubicada al Museu etnogràfic de Rubí amb una col·lecció
d’aquarel·les de Maria Carbonell. L’exposició va estar disponible des del 22 al 29 d’abril.
23 d’abril -Diada de St. Jordi. Taller infantil a la Plaça Doctor Guardiet. Es creaven dracs de Sant
Jordi reutilitzant rotlles de paper higiènic. Alhora, es va lliurar informació de les activitats del Dia
de la Terra i es van realitzar inscripcions a les activitats programades.

24 abril - Curs d’ introducció a l’hort ecològic. En aquesta sessió es van donar les nocions
bàsiques per emprendre un projecte d'hort ecològic d'autoconsum. Es va resoldre dubtes i es
van compartir experiències. Finalment, cada participant s’enduia el seu planter.
En el mateix recinte del Celler Cooperatiu, es va realitzar un ECOtaller per a la construcció d’un
hort urbà amb la reutilització de palets1.
25 abril - La Fira del Dia de la Terra: va tenir lloc el dissabte 25 d’abril, de 10 a 14h a la Plaça
Catalunya, Pl. Dr Guardiet i al llarg del Passeig Francesc Macià. L’organització de l’esdeveniment
es repartia en 4 espais temàtics: comerç sostenible, entitats i projectes, agricultura i
horticultura.
Les activitats que es van realitzar durant el matí són les següents:















1

Comerç Sostenible: projecte d’ambientalització de comerços a la ciutat i tastet d’una
fideuada cuinada amb energia solar.
Mercat Ecològic del Vallès: parades d’alimentació ecològica i de proximitat
Comerços i restaurants ecològics de Rubí: els productes ecològics de la ciutat surten al
carrer.
Fotocol: els ciutadans podien fer-se una fotografia amb ambientació en la pagesia.
Caçador de trastets: exposició que ens anima a tenir cura del medi natural combinat
amb un taller de dibuix infantil.
Mostra de maquinària agrícola cedides per a la fira per un pagès de Rubí.
Puja’t al carro de Sant Antoni: voltes en carro de cavall pels més petits.
La mirada rural: exposició fotogràfica feta a partir de les imatges enviades pels
ciutadans participants.
Compostatge casolà: els ciutadans podien passar a recollir una bossa petita de
compostatge gratuït i produït a la planta de compostatge de Can Barba, on van a parar
els residus orgànics de la ciutat de Rubí.
Ballar de peus a terra: Ballada popular oberta a tots els públics i organitzada per l’escola
de dansa local, l’Esbart dansaire.
L’aventura dels residus: espai lúdic amb jocs d’habilitat, divertits i engrescadors per a la
promoció de la selecció de residus.
Cuina amb excedents de l’hort: cuina en directe de receptes per aprendre a conservar
els excedents de l’hort.
Mostra de productors agrícoles locals: exposició i venda de productes agrícoles que es
produeixen a la ciutat.
Horts de Can Feliu: tallers infantils i presentació d’aquest nou projecte a la ciutat, nascut
de l’Associació Aturats de Rubí.

Aquesta activitat es recull en l’apartat d’ECOtallers en Clau de RE.
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Exposició ‘Ensenya’ns el teu hort’: exposició fotogràfica feta a partir de les imatges
enviades pels ciutadans participants.
Fes rutllar el Cicle de la Matèria Orgànica: exposició que mostra com treure el màxim
profit dels residus orgànics.
De la terra al còctel: Taller infantil de cocteleria amb plantes aromàtiques en el marc
del projecte per prevenir el malbaratament alimentari a les escoles ‘Pesa i Pensa’.
L’activitat va ser organitzada per Campos Estela.
‘Contacontes: Fem consum responsable’: conta contes que va ser organitzat per la
cooperativa de consum ecològic local.
Rubiclac: projecte de reciclatge d’oli usat de l’AMPA del CEE Ca n’Oriol.
Abocadors a Rubí: Punt de difusió sobre l’estat dels abocadors de la ciutat per part de
la Plataforma Rubí contra els Abocadors.
Visites guiades al Museu Etnogràfic Vallhonrat on s’explicava la vida al camp i el vi de
Rubí.

26 abril - Visites a les Masies de Rubí. Es van dur a terme diverses visites a les masies de Rubí,
que van obrir les seves portes als ciutadans i al paper que han jugat en la història de la ciutat.
Cada visita va reflectir una perspectiva diferent del món rural de Rubí.






Can Ramoneda: Aquesta visita va mostrar la capacitat de transformar-se sense oblidar el
passat. Es va passejar per la seva horta i visitar les seves instal·lacions obertes al públic
actualment.
Can Balasch: Aquesta masia va obrir el que havia estat la bodega més gran de la comarca.
A banda de poder caminar pel seu entorn els participants van poder gaudir de la història de
com es feia, s’emmagatzemava i es transportava el vi.
Can Xercavins: Es van realitzar 2 visites. El contingut va estar enfocat als conreus que hi ha
actualment a la ciutat, el seu passat vinícola, el procés d’elaboració del vi i la vida a la
masia durant el darrer segle.
Can Serrafosà: Els participants van poder conèixer el procés de conreu de les terres de Rubí.
La visita va incloure l’explicació de la maquinària que s’utilitza pel cultiu.
Ca n’Alzamora: Aquesta masia obria per primer any les seves portes i mostrava un fons de
col·leccionista d’eines agrícoles que exposen a l’antic Celler.

26 abril –Jornada de neteja de l’entorn natural: Sota la iniciativa Caçador de Trastets es va dur
a terme una neteja de l’entorn natural de Can Feliu. Aquesta activitat contemplava també
activitats infantils i una xocolatada.
26 abril –Art Natura. Intervenció artística amb els residus recollits en la Jornada de neteja.
26 abril –Pintura al Medi Natural: Es va realitzar un curs d’iniciació a l’aquarel·la.

Tant l’Art Natura com la Pintura al Medi Natural van estar organitzats per alguns dels artistes
de Rubí. Ambdues activitats van estar realitzades al Bosc de Can Feliu i es van desenvolupar de
manera simultània i, a continuació, de la neteja de l’entorn.
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Fig. 4, 5, 6 i 7: Jornada de Neteja de l’Entorn Natural. Visita a la Masia de Can Balasch.
Pintura al Medi Natural. Art Natura Font: elaboració pròpia, 2015

26 abril –Presentació dels horts de Can Feliu. Projecte d’horts ecològics, nascut de l’Associació
d’Aturats de Rubí a la Masia de Can Xercavins. Aquesta va consistir en una petita d’exposició
del naixement del projecte.
27 abril –Curs de compostatge: es va realitzar el curs anual de compostatge, detallat en el punt
2.2 d’aquest document.

Resultats i valoració

Al llarg de la setmana es van dur a terme una quarantena d’activitats, majoritàriament
participatives.

Totes les activitats de la fira van aconseguir omplir els espais de gom a gom amb propostes
participatives que van ser molt ben acollides per la ciutadania.

D’aquesta fira cal destacar l’augment de participació, que es calcula que va arribar a acollir a més
d’un miler de persones, i també amb la gran quantitat d’entitats, comerços i horticultors locals que
ens permet arribar a la xifra de 65 persones col·laboradores a l’organització de les diferents
activitats.
D’altra banda, 196 persones van participar de les visites de les masies de la ciutat. L’acollida per
part dels propietaris de les masies va ser molt bona i la realització de la visita, que prèviament
s’havia preparat amb ells, també va tenir molt bons resultats.

El diumenge 26 d’abril, a l’entorn dels camps i vinyes de Can Xercavins i del bosc de Can Feliu es va
realitzar la neteja de l’entorn natural de la mà de Caçadors de Trastets. A la neteja de boscos van
participar una seixantena de ciutadans que en arribar al bosc de Can Feliu van sumar-se a les
activitats d’art que els artistes Sandra Bea, Pep Borràs, i Miquel Mas havien organitzat amb tres
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propostes: escultura amb els residus recollits, pintura d’uns murals als troncs dels arbres (folrats
amb paper) i pintura amb aquarel·la de l’entorn natural.
Taula 2: Taula de participants actius. Font: elaboració pròpia, 2015
ACTIVITAT
PARTICIPANTS
Concurs de fotos

17

Jornada de neteja de l'entorn Natural

60

Acte inaugural

Cuina amb excedents d'hort

Visites Guiades al Museu Etnogràfic (2)
Conta contes

Puja’t al Carro de Sant Antoni

80
250
24
30

208

FotoCol

12

Pintura al Medi Natural

5

Masia Can Balasch

30

Masia Can Xercavins (2)

59

Masia Ca n'Alzamora

27

Can Ramoneda

8

Can Serrafossà

30

Taller d'horticultura ecològica
Taller de dracs de Sant Jordi

16

TOTAL

150

1.0062

Fig. 8 i 9: Activitats i parades de productors ecològics durant la fira. Font: elaboració pròpia,
2015

2.5 Festes sostenibles
Les activitats festives poden generar directament o indirectament diferents impactes sobre el medi
ambient: residus, aigües residuals, soroll, emissions de gasos a l’atmosfera, consum de recursos
En aquest sumatori no es contemplen els participants dels ECOtallers, que sí es contemplen en el punt 3.1
d’aquest document. Tampoc es contemplen els assistents a la Fira de la Terra.
2
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naturals, impactes sobre l’entorn natural... En organitzar l’acte, està de la mà de l’organització de
l’activitat reduir l’impacte ambiental d’aquesta activitat.
Des del Servei Educatiu de Residus s’ofereix la possibilitat de disposar d’una vaixella compostable,
bonificada en un 80% del seu cost total, a totes aquelles entitats que celebren actes i festes
populars.

També a la deixalleria de Cova Solera ofereix un servei de lloguer de vaixella reutilitzable per a
celebracions d’actes particulars amb un menor nombre de participants.
L’objectiu general és minimitzar els residus generats a totes les celebracions i festes populars del
municipi. D’aquest objectiu general se’n despengen objectius específics que són:





Sensibilitzar a través d’una participació activa en festes i celebracions.
Generar una consciència col·lectiva envers la necessitat d’aplicar criteris de prevenció de
residus en els nostres actes i celebracions.
Promoure el consum responsable.
Fomentar uns hàbits sostenibles entre la ciutadania.

2.5.1. Vaixella Compostable

Com cada any, ja des de 2006, les entitats poden sol·licitar vaixella compostable per a la celebració
de festes populars amb una bonificació del 80% sobre el preu final. Els particulars poden accedir a
la compra d’aquesta vaixella sense subvenció.
Les condicions d’ús d’aquesta vaixella poden ésser consultades al web
www.rubi.cat/residus .

Una de les novetats més importants introduïdes al llarg d’aquest any
és el canvi en el disseny dels elements de la vaixella, així com la del
cartell. Aquest canvi parteix de la necessitat de fer més clar el
missatge que es tracta de material compostable, i per tant, es llença
al contenidor de la orgànica.

Fig. 10: Nou disseny en pla del got compostable de
300ml. Font: elaboració pròpia, 2015

Fig 11: Cartell informatiu.
Font: elaboració pròpia,
2015

Una altra novetat és la creació d’un banner publicitari adreçat a les entitats. Aquesta és una imatge
que es posarà a disponibilitat de les entitats durant el 2016 perquè aquestes puguin incloure-la en
la publicitat de les seves celebracions i, així donar a conèixer la condició de compostable de la
vaixella utilitzada en els seus actes.
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Fig. 12: Banner publicitari per a les entitats. Font:
elaboració pròpia, 2015

Una altra de les novetats introduïdes és un nou programa de gestió d’estoc. Aquest programa facilita
el control d’estoc de cada producte i facilita el recull de dades anuals.

El procediment de gestió per a esdeveniments de gran envergadura, es reformula en un
desplegament extraordinari. Aquests esdeveniments són la Festa Major i la Fira de la Tapa de Sant
Galderic.

En el cas de la Fira de la Tapa s’aplica, per primera vegada, un llindar de subvenció, tenint en compte
que es tracta una activitat amb beneficis econòmics per als bars i restaurants participants.
El repartiment de la vaixella a les entitats sempre s’acompanya d’unes instruccions d’ús, així com
d’informació ambiental a través d’una trucada telefònica prèvia a l’entitat sol·licitant a través de la
qual s’explica:
1. Manteniment de la vaixella.
2. Selecció de residus.
3. Retorn de la vaixella sobrant.

La preparació i entrega del material es realitza en coordinació amb el Punt d’Informació de l’Antiga
Estació.

Resultats


Els resultats de consum de vaixella compostable es presenta a continuació, en una
comparativa interanual:

Memòria 2015 - Servei Educatiu de Residus
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20.000
0

Elements de Vaixella Compostable
Fig. 13. Comparativa de consum de vaixella compostable 2014-2015.
Font: elaboració pròpia, 2015

Taula 3: Comparativa de consum de vaixella compostable 2014-2015. Font: elaboració pròpia,
2015
2015

2014

CONSUM RESPECTE 2014%

BOLS

4.750

2.425

48,9

FORQUILLES

15.975

22.610

-41,5

11.760

2,8

CULLERES

GOTS 300ML

GOT BEGUDA CALENTA
COBERTS

PALETS DE FUSTA

2.650

2.350

11,3

168.545

166.240

18.269

17.897

2,0

12.100
4.700

-

1,4

-

PLATS 17

62.825

93.500

-48,8

TASSES CAFÉ

22.930

14.430

37,1

PLATS 22




33.875

28.225

16,7

S’han bonificat 35.566,3 € a entitats i establiments locals, en la vaixella adquirida per a
la realització d’activitats municipals.
Han accedit a aquest servei un total de 179 entitats, establiments comercials i serveis
municipals, un 53,6% més que al 2014.
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CLUBS
ESPORTIUS
SERVEIS
11%
AJUNTAMENT
8%

BARS I
ESTABLIMENTS
COMERCIALS
14%

CENTRES
EDUCATIUS
6%

ENTITATS I
ASSOS. VEÏNS
61%




Fig. 14. Categories d’entitats i serveis que han accedit al servei de vaixella
compostable durant l’exercici 2015. Font: elaboració pròpia, 2015

S’han realitzat 198 comandes (un 17% més que durant el 2014) i 11 devolucions al llarg
de l’any.
Els consums de vaixella compostable de Festa Major i La fira de la Tapa de Sant Galderic
durant el 2015 han estat els següents:
Taula 4. Comparativa de consums de vaixella compostable durant la Festa Major 2014-2015.
Font: elaboració pròpia, 2015
CONSUMS FESTA MAJOR
BOLS

2015

2014

Comparativa %

900

850

5,6

1.750

CULLERES

875

50,0

Fig. 15 i 16: Percentatge de comandes i devolucions al llarg del 2015. Font: elaboració pròpia,
2015
Generals

Comandes
Festa Major

Fira de la tapa

13%
27%

Generals

Devolucions
Festa Major

38%
60%

Fira de la tapa

37%
25%
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FORQUILLES

CONSUMS FESTA MAJOR

2015
850

2014

Comparativa %
15,6

500

GOTS 300ML

92.800

78.320

COBERTS

5.130

2.390

GOT BEGUDA CALENTA
PALETS DE FUSTA
PLATS 17
PLATS 22

TASSES CAFÉ

3.350
3.550

1.150
1.150

6.925

2.975

7.250

7.225

8.400

5.090

41,2
65,7
53,4
67,6
57,0
0,3

39,4

Taula 5: Consums de vaixella compostable durant la Fira de la Tapa del 2015. Font:
elaboració pròpia, 2015
FIRA DE LA TAPA SANT GALDERIC 2015
BOLS

CULLERES

FORQUILLES
GOT 300 ML

GOT DE BEGUDA CALENTA
JOC DE COBERTS

PALETS DE FUSTA
PLAT 17 CM
PLAT 22 CM

TASSA DE CAFÉ

Conclusions







COMANDA

DEVOLUCIÓ

TOTAL

8.000

2.450
750

5.550

25.350

400

343

57

34.300

525

33.775

26.100

240

0

240

S’ha produït un increment en el nombre d’entitats que sol·liciten vaixella en un 53,6%, respecte
el 2014. Aquest increment és degut principalment, al gran nombre de bars i restaurants que
es van incorporar a la celebració de la Fira de la tapa de St. Galderic i en l’activitat de Festa
Major.
S’ha produït un increment en el número de comandes del 17%, respecte el 2014. Per tant,
més entitats ambientalitzen els seus actes o celebracions i són coneixedores del servei.
Les devolucions de vaixella es produeixen principalment en l’activitat de la Fira de la Tapa,
donat que els usuaris del servei són relativament nous en la organització d’aquest acte, i no
tenen un control aproximat del volum de la celebració. En petites celebracions és més fàcil
ajustar les unitats de cadascun dels elements.
Hi ha hagut una disminució del consum forquilles (-17,2%) i de plats de 17cm (-40,2%).
Aquesta reducció s’explica per les limitacions establertes ja des de fa 3 anys durant la Festa
Major i la Fira de sant Galderic:
 Substitució de forquilles per punxons de fusta en tapes de petit format.
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Substitució de plats per bosses paper o paperines de paper per a patates fregides i
entrepans .

Els detecta que els usuaris són coneixedors d’aquestes normatives i obvien la petició
d’aquests elements, a no ser que siguin imprescindibles.

Els consums de vaixella compostable de la Festa Major durant el 2015 han estat, en tots els
elements superiors respecte el 2014. Aquesta situació s’explica, principalment per un major
nombre bars participants, respecte anys anteriors.

Propostes de millora

De cara a continuar ampliant l’abast d’aquest servei es consideren les propostes de millora
següents:




Aplicar un nou canvi en el disseny del got de 300ml, per a refrescos i combinats. Incrementar
la llegibilitat i simplificar-ne el missatge que incorpora.
Introduir un element comunicatiu per tal d’ubicar-lo en la celebració d’actes amb l’objectiu
d’informar de la condició de compostable de la vaixella.
Ampliar la comunicació 2.0 entorn aquest servei.

2.5.2 Accions de sensibilització I: La reutilització del got durant la Festa Major
La Festa Major de Rubí agrupa a una bona part del conjunt de la ciutadania, que participa de les
activitats organitzades per l’Ajuntament i les entitats locals. Aquesta celebració és un marc excel·lent
per a fomentar la prevenció de residus. En aquest context es van organitzar una sèrie d’activitats per
a la promoció de la reutilització del got compostable.
L’any 2014 va començar una acció important per a donar a conèixer la
reutilització del got compostable, en la qual els ciutadans havien de posar
nom al seu got, per no perdre’l, i reutilitzar-lo tantes vegades com fos
possible.

Aquesta any s’ha incorporat un punt informatiu a la Plaça Catalunya on
es promovia que els ciutadans reutilitzessin el got compostable, se’ls
explicava les facilitats per fer-ho i es podien fer una xapa. Al llarg de 3
dies es van fer 267 xapes.
Una altra acció relacionada amb la promoció de la reutilització del got
en aquest context és l’acció informativa de les entitats dels bars de
l’Escardívol.

Fig. 17. nou disseny del
got de 300ml. Font:
elaboració pròpia, 2015

En el moment de la recollida de la vaixella van rebre informació
ambiental sobre l’ús de la vaixella. Posteriorment, un cop havien realitzat el desplegament de la
seva carpa, l’equip del SER els visitava, realitzant una inspecció sobre la col·locació dels contenidors
de selecció de residus, els cartells informatius i la ubicació de la vaixella. Per últim, se’ls va col·locar
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un retolador sota la barra per promoure que els usuaris del bar, poguessin retolar el seu got. Aquesta
acció es va realitzar en els 27 bars existents. El sistema de retolació va ser més senzill de col·locar
que l’any anterior i no ocupava espai a la barra.

2.5.3 Accions de sensibilització II: Mercat viu de Nit

La tercera edició del Mercat Viu de Nit va tenir lloc al setembre del 2015 i va estar organitzat un cop
més per l’Associació d’Adjudicataris del Mercat amb el suport de l’Ajuntament i de l’Associació de
Mercats de Catalunya.

Fig. 18. Imatge promocional de la tercera edició del Mercat Viu de Nit. Font:
Mercat Municipal de Rubí, 2015

Centenars de rubinencs participen anualment en aquesta celebració i, com en les edicions anteriors,
es va portar a terme una acció de sensibilització. L’acció va consistir, en la visita de cadascuna de
les parades, per part de dues educadores del SER. En aquesta visita es parlava de les condicions
d’ús de la vaixella compostable així com de les necessitats de vaixella en funció del tipus de tapa
que es pretenia servir.
Una de les especificitats en la normativa pel consum de vaixella durant aquesta activitat, és que els
gots de 300ml només podien ser usats pels bars que hi participaven. Si cap parada volia oferir
beguda havia de fer-ho en porró.
Amb acció es va arribar a 27 parades i bars participants i el consum de vaixella compostable durant
l’acte es mostra a continuació:
Taula 6. Consums de vaixella compostable durant el Mercat Viu de Nit 2015. Font:
elaboració pròpia, 2015

BOLS

CULLERES

FORQUILLES

CONSUM
TOTAL 2015

MERCAT VIU DE
NIT

% RESPECTE
EL TOTAL

2.650

200

7,5

4.750

15.975

1.125
4.650

GOT 300 ML

168.545

11.850

JOC DE COBERTS

18.269

400

GOT DE BEGUDA CALENTA

12.100

23,7
29,1
7,0
0,0
2,2
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PALETS DE FUSTA

4.700

PLAT 17 CM

62.825

TASSA DE CAFÉ

22.930

PLAT 22 CM

33.875

21.175

0,0

33,7
0,0
0,0

2.5.4. Campanya de sensibilització de Nadal
2.5.4.1 No t’emboliquis

Durant les festes de Nadal s’ha realitzat l’última acció de l’any al carrer amb l’objectiu de
conscienciar envers el consum responsable i la prevenció de residus durant les festes de Nadal.
Aquesta acció es ramificava en diverses activitats que es desenvolupaven al llarg de la segona
i tercera setmana de desembre.
L’acció es va comunicar mitjançant els medis socials corporatius i en paper, a través del
programa de Nadal i una cinquantena de cartells als establiments comercials.

Punt Informatiu al Pg. Francesc Macià. Aquesta era una activitat participativa i de comunicació

adreçada a tota la ciutadania, però amb especial atenció cap a les famílies amb nens petits.
Aquesta parada va estar present durant 7 dies repartits des de l’11 de desembre fins el dia 24.
Els horaris van ser de mati i tarda o matí, segons si era un dia festiu o laborable. En aquest punt
es trobaven:

1. Regals Immaterials: Els participants podien fer-se un talonari de regals immaterials
per a regalar als seus familiars. Hi havia un total de 19 missatges diferents, dels
quals 4 tenien a veure exclusivament amb la gestió o la prevenció de residus, i 4 més
amb el medi ambient. La resta eren sobre oci i un en blanc per emplenar. Els
participants podien escollir tots els vals que desitgessin, però cada talonari havia de
contenir els 4 relacionats amb els residus.

Fig. 19. Mostra de vals de regals immaterials. Font: elaboració pròpia, 2015
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En total es van realitzar 390 talonaris al llarg dels 7 dies.
2. Exposició d’embolcallar de manera sostenible: en aquest apartat es presenta una
mostra de maneres d’embolcallar sense paper de regal.
3. El monstre de paper: es va crear un personatge fictici amb residus de paper, amb el
qual els ciutadans es feien una foto i tenien la opció de penjar-les a les xarxes per
ajudar-nos a promoure la prevenció de residus de paper durant el Nadal

Fig. 20 i 21. Monstre de paper i mostra d’embolcalls sostenibles. Font: elaboració pròpia, 2015

Participació dels comerços del centre: Les agents cíviques de civisme van realitzar visites
a 54 comerços del centre explicant el motiu de la campanya i van penjar-hi cartells
informatius adreçats als clients.
D’aquesta activitat es fa la valoració següent:



La rebuda de l’activitat va ser molt bona i la participació molt elevada.
L’acció de les agents cíviques va tenir un pes molt important per ampliar l’abast
d’aquesta acció i fer-la més transversal.

De cara a futures campanyes similars, es recullen una sèrie de propostes:




Iniciar el període informatiu als comerços amb major antelació.
Implicar els comerciants de manera més activa. Que siguin ells mateixos els que puguin
oferir alternatives sostenibles de manera directa en el seu establiment.
Es proposa realitzar un taller d’embolcallar en el mateix punt informatiu

2.5.4.2 Encara poden donar molt de joc

Aquesta és una activitat que es realitza des de l’any 2012. Com a novetat, però, s’introdueix la
recollida anual de joguines a través de la deixalleria municipal de Cova Solera. Un cop recollides,
es coordina l’entrega del material amb la Creu Roja.
Es realitza un filtratge d’aquestes joguines tot descartant aquelles que es consideren:
 Sexistes.
 Bèl·liques.
 No acompleixen uns mínims higiènics. Normalment aquests criteris s’apliquen sobre
peluixos.
 Les peces que conformen el joguet no són complertes.
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Al llarg de l’any es van recollir 330 kg de joguines. Posteriorment, al novembre, en el marc de
la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, es realitza una acció de comunicació d’inici de
campanya de Nadal. Per aquesta acció es col·loca un punt de recollida de joguines a la Pl.
Catalunya, durant la Gran Acció. A més, es pengen 30 cartells informatius en dependències
municipals i centres educatius. També es convoca als centres educatius a participar en aquesta
recollida. Normalment, els centres ja organitzen la seva recollida de joguines, per tant, només
va participar una de la qual vam recollir un total de 245kg.
Al llarg de l’any es van recollir doncs 575 kg de joguines que es van entregar a Creu Roja a finals
de desembre.

Fig. 22 i 23. Recollida de joguines durant la gran acció i joguines entregades
durant el mes de desembre . Font: elaboració pròpia, 2015

Com a proposta de millora per aquesta campanya, es pretén comunicar més activament en
l’entorn 2.0 que la recollida de joguines de segona mà des de la deixalleria municipal de Cova
Solera es realitza al llarg de tot l’any.
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3. Preparació per a la reutilització i reutilització
3.1 ECOtallers en Clau de RE

Aquest projecte va néixer al 2013 amb la intenció de crear una activitat participativa de freqüència
aproximadament mensual en relació directa amb els principals eixos d’acció del SER: la prevenció,
la reutilització i el reciclatge.
Durant tot el 2015, ja amb les bases d’anys anteriors assentades, es realitzen diferents tipus de
tallers, de reparació, reutilització i prevenció de residus.
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.

Descripció de l’activitat

Aquesta nova campanya de tallers i xerrades gratuïts estan adreçats al conjunt de la ciutadania, tot
i així, de manera específica, cadascun dels tallers s’adreçava a perfils més concrets i específics,
segons la temàtica de la sessió.
Pel que fa a l’àmbit temporal, es tracta d’una campanya anual establida ja en l’agenda d’activitats
anuals del SER.
En la taula ubicada al punt 2 dels Annexos es llisten els 17 tallers que realitzats.

La metodologia per a l’organització i execució dels tallers va ser molt similar al 2014.

Un dels elements clau en la organització va ser el procés de difusió i comunicació. Per poder assolir
una difusió amplia s’han fet publicacions periòdiques del programa complert a través del perfil de
Facebook i Twitter del Servei. També es publica al web i es realitza una nota de premsa.
També s’han realitzat mailings a través del registre de col·laboradors amb més de 1.000 correus
electrònics registrats de la ciutadania que ha sol·licitat rebre informació ambiental.

Resultats

La resposta per part de la ciutadania queda recollida en els punts següents:




3

S’han acollit un total de 171 participants (61 més que l’any anterior), de les 2623 places
ofertes. Això suposa una ocupació del 65,3% de les vacants, gairebé 9 punts percentuals
més que al 2014 (56,4%).
Han assistit als nostres tallers una mitjana de 10,63 persones, 0,63 més que l’any anterior.
Els tallers que destaquen amb una major participació són:

Les 262 places ofertes no tenen en compte els tallers anul·lats.
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 Recuperació de vaixella antiga amb un 100% de participació.
 Scrapbook amb un 100% de participació.
 Entapissat de cadires amb un 90% de participació, un 30% més respecte el 2014.
Els tallers que destaquen amb una participació més baixa són:
 El taller d’assessorament per a la reparació de petits electrodomèstics amb un 30%
de participació. Cal dir que aquest taller era de participació oberta i que s’ha estimat
que es podien atendre a un total de 10 persones.
 Guarniments de Nadal amb un 33,3% de participació. Un 73,3% menys que al 2014.
 Reutilització del paper de regal amb un 33,3%.
La mitjana d’absentisme d’aquelles persones que s’inscriuen i no es presenten és del
35,6%.
Un total de 42 persones s’han quedat en llista d’espera i no han pogut assistir a l’Ecotaller
que desitjaven.
L’Ecotaller de cosmètica natural ha doblat la demanda davant l’oferta de 15 places.
La participació per mesos de l’any, ponderada pel nombre de tallers realitzat, segueix la
gràfica següent:
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PARTICIPACIÓ PONDERADA (%)
Fig. 24. Participació ponderada per mesos. Font: elaboració

S’ha avaluat l’evolució de la participació en els tallers que es van realitzar al 2014 i es van
repetir al 2015. Els tallers que han tingut un major increment de la participació són:
- Manteniment d’ordinadors, amb un increment del 40% de la participació
- Cosmètica natural amb un increment del 30% de la participació.

Els tallers que han patit un decreixement més notable en la participació, respecte el 2014
són:
-

-

Guarniments de Nadal amb un descens del 73,3%.
El taller de compostatge amb un decreixement del 45%.
Les línies a través del qual, els participants que s’han inscrit, s’han assabentat de la
realització de l’Ecotaller són les següents:
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La major prevalença d’inscripcions per part d’una ciutadana ha estat de 7 vegades, de les
quals ha assistit a 6 i ha estat absència en 1.

Valoració
-

9

Vies d'inscripció
Fig. 25. Número d’inscrits segons la via per la qual s’ha assabentat de les activitats. Font:
elaboració pròpia, 2015

Nombre de persones inscrites
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Fig. 26. Freqüència d’inscripcions en la participació. Font: elaboració pròpia, 2015

La participació ha tingut un increment respecte l’any anterior.
Els tallers amb millor participació destaquen per la seva temàtica especialitzada.
Al llarg de l’any destaca una major participació a principis d’any i en els Ecotallers d’estiu.
Els factors que influeixen en l’èxit de la participació són múltiples; la temàtica, la
temporalitat, la comunicació i la ubicació, en són els principals.
La introducció d’un nou sistema de mailing en la comunicació dels tallers ha tingut una forta
rellevància en les inscripcions.
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-

Per contra, una única publicació de tots els Ecotallers a principis d’any ha estat
contraproduent per a la participació. Aquells participants que es varen apuntar a principis
d’any, als tallers del segon i tercer trimestre, ja no ho recordaven.

3.2 Setmana Europea de la Prevenció de Residus
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (SEPR) s’engloba en el si d’un projecte europeu,
que compta amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. 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.
Des del 2009, Rubí se suma en l'organització i suport d'activitats durant aquesta setmana a través
d'activitats obertes a la ciutadania sobre reparació, reutilització, malbaratament alimentari,
jornades de neteja de l'entorn natural i molt més.

Enguany l’eix central d’aquesta acció ha estat la desmaterialització, sota el lema: ‘Fer més amb
menys!’. L’ús de menys materials es tradueix directament en una menor generació de residus i en
una major eficiència en l’ús dels recursos. Desmaterialització vol dir utilitzar menys o cap material
per lliurar el mateix nivell de funcionalitat per a l’usuari. Això inclou dos aspectes:



Passar dels productes als serveis.
La millora de la utilització de material, incloent el seu manteniment.





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.

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

Descripció de l’activitat

Activitats del 22 al 28 de novembre

Reparató: es van registrar els pesos dels materials reparats a les botigues de reparació de la ciutat.
Van participar 18 establiments del món del calçat, les bicicletes, informàtica, joies, maquinària,
roba, tapisseria i les audiovisuals.
Encara poden donar molt de joc: Recollida de joguines de 2a mà4.

Residus en circulació: La Deixalleria mòbil es va convertir en un punt d’intercanvi de residus especials
per objectes que encara podien tenir una vida útil. Aquesta activitat pretenia donar a conèixer la
Deixalleria i els residus especials que s’hi recullen. Cada ciutadà aportava mínim un residu especial
al dia, i a canvi rebia un tiquet per intercanviar-lo per un dels objectes exposats a la parada adjunta.
Aquells ciutadans que ho desitjaven, també podien fer una donació d’objectes en aquest mateix
4

Aquesta activitat es desenvolupa en el seu propi apartat de Prevenció de Residus.
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punt. La deixalleria mòbil va estar ubicada del 13 al 18 de novembre de les 11:30h a les 13:30h a
la pl. Pearson, i de les 16:30h a les 18:30h a la pl. Catalunya.
Accions en Medis Socials engegades pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental



#Regalsimmaterials: Durant total la Setmana es va promocionar la campanya de "Vals de
regals immaterials" mitjançant el Facebook, el Twitter i la web del servei. Els usuaris podien
descarregar, vals de regals immaterials al web del Consorci.
Concurs d’idees i fotografies: Es proposava a l’audiència que enviés una fotografia o idea
amb propostes originals de regals immaterials a Residus Vallès a través del seu Facebook o
Instagram. La foto o idea amb més “M’agrada” guanyava un sopar en un restaurant de la
xarxa Recooperem de la seva elecció.

Recooperem. Acaba’t el plat a casa: Des del dia 21 de novembre fins a finals d’any, es recuperava
la campanya d’aprofitament alimentari als restaurants de la ciutat. Els 18 restaurants col·laboradors
van rebre carmanyoles per a entregar les restes de menjar sobrants als seus clients i uns estalvis
informatius. A més, tots els clients de l’establiment podien agafar una Guia de Prevenció de Residus
Alimentaris en el mateix restaurant, amb un gran nombre de consells per reduir els residus
alimentaris a la llar. Aquesta activitat es realitza amb el suport del Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental.
Activitats de La Gran Acció- 21 de novembre

Refira: Fira de botigues de segona mà i d’establiments reparadors. Les botigues van exposar i van
realitzar ventes dels seus productes. Dues d’elles van dinamitzar una activitat de participativa.

Com a novetat van participar d’aquesta activitat, dos centres educatius: l’escola la Schola i l’Institut
J.V. Foix, on l’alumnat va vendre productes que ells mateixos havien recuperat. En total van participar
6 establiments, 2 centres educatius i 2 empreses.
On va què: Joc per a totes les edats de grans dimensions que es va crear amb l’aprofitament de
petites caixes de fruita. Aquesta activitat es desenvolupa al punt 4.1.3 d’aquest document.
Pesa i pensa: Campos Estela, empresa finalista als premis europeus de la SEPR 2014, va mostrar
el seu projecte sobre el malbaratament alimentari i un altre de mobilitat sostenible i reutilització.

Tapís col·laboratiu: es va elaborar un tapís gegant amb la col·laboració de totes les persones que de
manera espontània es van voler apropar. Els participants van aprendre la tècnica del tapís i van crear
de manera col·laborativa una peça artística de grans dimensions que simbolitzava la reutilització i la
prevenció de residus. La roba va estar cedida per Humana.
Exposició sobre economia circular: al centre de la plaça es va ubicar l’exposició mostra els dos
models de consum pels que podem optar. D’una banda un consum lineal en el que s’empren els
recursos naturals per donar-los només una vida i donar-los un tractament finalista a l’abocador, i
d’altra banda l’economia circular, en la que es veu com allarguem el cicle útil d’ús dels recursos
naturals mitjançant la reutilització, la transformació d’objectes i el reciclatge.
Exposició de Caçadors de trastets: mostra de les activitats que es realitzen per la neteja de l’entorn
natural de la ciutat des de la iniciativa de Caçadors de Trastets.
Punt informatiu: les persones que van assistir a la Gran Acció, van disposar d’aquest punt per
conèixer totes les activitats de la setmana i apuntar-s’hi i també els serveis disponibles.
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Taller d’assessorament de reparació de petits electrodomèstics: Els participants podien portar un
electrodomèstic petit per rebre assessorament en la seva reparació i disposar-ne de les eines.

Taller Quinze maneres de reutilitzar una ampolla: Es va realitzar un taller obert on els participants
van poder transformar una ampolla de plàstic en un estri funcional o decoratiu.
Taller de titelles de mitjó: taller on els infants van crear una titella amb un mitjó vell. Aquest taller
va estar conduit per Humana.

Taller de creacions amb residus per a infants: creació de llibretes, petites joies i altres creacions
senzilles on s’aprofitaven materials de rebuig.

Fig. 27i 28: Activitats durant La Gran Acció. Font: elaboració pròpia, 2015

Resultats i Valoració

Accions en Medis Socials engegades pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
No han tingut cap resultat procedent de Rubí.
Recooperem. Acaba’t el Plat a Casa






Participen 18 restaurants, un menys que en la edició anterior, per motius de tancament.
Cada restaurant ha rebut 70 carmanyoles, és a dir, en total s’han distribuït un total de 1.260
carmanyoles.
Tots els participants disposen d’un adhesiu a la porta, informant de la seva participació en la
campanya.
Cada restaurant ofereix setmanalment una mitjana de 10 safates.
Cada restaurant fa una aproximació i de mitjana en cada safata s’emporten un 210 gr. de
menjar, es calcula doncs, que amb aquesta campanya, els restaurants han deixat de llençar,
aproximadament uns 264,6 kg de menjar.

Participació

A continuació, es presenta la participació i quilos de residus estalviats al llarg de la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus 2015.
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Taula 7: Participants en les diferents activitats realitzades durant la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus 2015. Font: elaboració pròpia, 2015
ACTIVITAT

PARTICIPANTS

Intercanvis de Residus en Circulació

83

Assessorament i reparació d'electrodomèstics

3

ECOTALLER: Entapissat de Cadires

9

ECOTALLER: 15 manera de reutilitzar una ampolla

25

ECOTALLER: Creacions amb roba vella

4

ECOTALLER: Guarniments de Nadal

5

Gran Acció

250

Trastejada

40

Reparató (establiments)

18

Tapís col·laboratiu

TOTAL

15

452

Taula 8: Pesos estalviats per activitat. Font: elaboració pròpia, 2015
Acció

Residu previngut

Quantitat
kg

Encara podem donar molt de lloc durant la
Setmana

Joguines

35,00

Tapís col·laboratiu

Roba

25,00

Residus en circulació
Caçador de trastets

Els encants de la Schola
El mercat del Foix

ECOTALLER: taller d’assessorament i
reparació de petits electrodomèstics
ECOTALLER: Quinze maneres de reutilitzar
una ampolla
Titelles amb mitjó

Creacions amb residus per a infants
ECOTALLER: Entapissat de cadires

ECOTALLER: Creacions amb roba vella

ECOTALLER: Guarniments de Nadal reciclats
Reparató i Refira
Recooperem
TOTAL

Varis (llibres, figuretes, roba…)
Residus a l'entorn natural

Varis (roba, joguines, articles
electrònics…)
Varis(roba, joguines, articles
electrònics…)

28,88

175,00
424,89
60,00

Torradora i batedora

3,00

Envasos

1,00

Mitjons

3,00

2 butaques i 3 cadires

5,00

Roba, taps…
Roba
Varis
Varis

Aliments

3,00
1,00
0,30

562,45
264,6

1.592,12
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3.3 Llistat d’establiments verds de Rubí
Durant el 2014 es va realitzar una campanya de sensibilització i educació ambiental adreçada als
establiments comercials de la ciutat. Aquesta acció va tenir com a objectiu, no només informar sobre
la correcta selecció de residus i els serveis dels que disposaven, sinó també, realitzar una recollida
de dades. Aquestes dades havien de servir per capturar una fotografia de la situació comercial, en
quant a sostenibilitat.
Després d’un extens bolcat de dades, es va crear un llistat d’establiments verds

Fig. 29: Captura de pantalla del llistat d’establiments sostenibles . Font:
elaboració pròpia, 2015

Aquests comerços estan categoritzats en 4 apartats:
1.
2.
3.
4.

Establiments reparadors i de venda de segona mà.
Restaurants que vetllen pel malbaratament alimentari.
Establiments que venen productes de segona mà.
Cooperatives de consum ecològic.

En total trobem 60 establiments que representen un 6,7% del total dels establiments visitats.

Aquest llistat es pot consultar al web del servei. Aquesta llista està oberta a ampliacions, de fet, es
convida a tots aquells establiments que no estan contemplats i que, si consideren que es troben en
cap de les categories, es posin en contacte amb el Servei per incorporar-los.
Actualment, s’està remodelant la visualització d’aquest llistat en el web i es preveu la seva promoció
a través de Medis Socials.
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4. Gestió i Selecció de Residus
4.1 Residus al Medi

4.1.1. La Ciutat dels Colors

Per segon any consecutiu, en el marc de la Festa Major de Rubí es va plantejar ‘La Ciutat dels Colors’.
L’Activitat va consistir en un circuit de proves en les que l’infant, acompanyat d’un familiar, realitza
un aprenentatge sobre la selecció de residus especials i els desbordaments als contenidors.
Les proves consistien en tres activitats lligades a aquests aprenentatges: el joc On va què, llençar un
residu allà on pertoca amb la conseqüent visita a la Deixalleria Mòbil, i la posada en pràctica de tota
aquesta teoria un recorregut en el camió de recollida de residus.
La participació dels adults venia donada ja que, bona part de l’activitat estava plantejada perquè
l’infant requerís el suport d’un adult.

Aquestes activitats es van ubicar a la Rambla del Ferrocarril i l’itinerari dels camions es reproduïa
respecte l’any anterior.

Fig. 30 i 31: Activitats de la Ciutat dels Colors. Font: elaboració pròpia, 2015

“On va què?”: Aquesta activitat es detalla al punt 4.1.3 d’aquest document. Com a novetat durant
aquesta jornada, el joc s’amplia amb un nou format de ‘de taula’ elaborat amb cartells de fusta
antics.

Activitat Llençar el residu: Al començament del joc se’ls donava juntament amb el carnet, una
imatge d’un residu que havien de llençar a la zona on hi havia la bateria de contenidors i la
Deixalleria. Els residus eren tots especials, per tant tots acabaven pujant a la Deixalleria Mòbil on
podien veure la tasca que s’hi realitza i els tipus de residus que s’hi llencen.
Activitat: Itinerari amb camió :. Per pujar al camió els participants havien de:





Mostrar el segell que acreditava l’autorització signada.
Mostrar l’activitat dels adhesius feta i revisada conjuntament amb el/la educador/a.
Fixar que recull aquell contenidor.
Posar-se una samarreta i gorra de Rubinet.

L’activitat s’adreçava a infants de 6 a 14 anys. Segons l'art. 117.2 del Reglament general de
circulació, la limitació d'edat és aproximada i el que concreten és el pes del nen. Per això, si bé
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genèricament a partir de l'edat, es podia enunciar si l’accés a l'activitat era permès o no. Es va
realitzar un control de pes. Així:



Podien pujar en aquesta activitat, utilitzant el coixí elevador, els nens i nenes que pesaven
un mínim de 22 kg.
Podien pujar en aquesta activitat, sense necessitat d'utilitzar el coixí elevador, els nens i
nenes que pesaven més de 36 kg.

Un cop al dalt del camió el/la conductor/a reforçava la fracció que recollien, feien l’itinerari i procedia
a buidar el primer contenidor de l’Av. Catalunya. Allà es trobaven la dificultat d’uns mobles davant
del contenidor i que, per tant, no podien recollir-los, amb el/la conductor/a raonaven la solució a
aquest entrebanc. La fita era trobar la solució als desbordaments i analitzar quins problemes
comporten:




Impediment de recollida del contenidors
Brutícia i mala imatge de la ciutat
Dificulten l’accés de la resta de ciutadans al contenidor i comporta riscos

A la cua d’aquesta activitat hi havia un cartell convidant als pares i mares a fer-se seguidors del
Facebook del SER, a través del qual podien descarregar-se la foto del seu fill o filla.

Activitat: La ciutat dels colors (per infants de menys de 22kg): Pels infants de menys del pes mínim
es va ubicar un camió aparcat al costat de l’activitat de l’itinerari que permetia pujar i explorar un
camió. Els infants també es posaven una samarreta i gorra de Rubinet. No hi havia conductor/a,
però un educador/a ajudava a vestir-se, pujar al camió, mostrava els comandaments i feia la
fotografia.

Resultats i Valoració

Pel que fa als resultats de participació que es van fer:

Al camió de les escombraries van pujar un total de 197 infants repartits en tres dies d’activitat.
D’aquests 197 infants 173 nens i nenes van pujar al camió itinerant i els 24 infants restant ho van
fer al camió aparcat.

En l’activitat de pujada als camions, van participar 34 infants menys en l’any anterior. Aquesta dada
ve condicionada a la configuració de la resta de l’activitat, diferent a la del 2014, però també, a les
condicions climatològiques d’un dels dies, que no van ser favorables per a la participació.

Es valora molt positivament el contingut pedagògic de les tres activitats. A més, es considera que es
trobaven molt ben lligades, permetent una coherència en el fil conductor.
Per últim, també es destaca, la importància del disseny de l’activitat, enfocat a la implicació dels
adults acompanyants dels infants.
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4.1.2 Jornada de neteja de l’entorn natural. El Caçador de Trastets.

Del 8 al 10 de maig se celebra a Europa una gran acció comuna que, sota el lema Let's Clean up
Europe! (Netegem Europa!), convidant als ciutadans a netejar espais naturals del nostre entorn. L'any
2014, aquesta jornada va aglutinar 111 activitats, més de 7.400 voluntaris i 25 tones de residus
recollits arreu de tota Catalunya.

La campanya European Clean Up Day, s'emmarca dins la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus. Amb aquesta acció es pretén posar de manifest els problemes ambientals originats per
abocaments incontrolats en espais naturals (boscos, rius, platges, rieres…). Més enllà de la neteja,
però l’acció també té un alt potencial de sensibilització.

A Rubí, i des de fa ja uns anys existeix la 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 va ser finalista en els premis de la
VI Setmana Europea per a la Prevenció de Residus del 2013.
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 sobre l’entorn natural de Rubí.

L’activitat està dissenyada i organitzada pel ciutadà Javier Ruiz. Aquests esdeveniments es
repeteixen al llarg de l’any i són anomenats Trastejades.
Al llarg d’aquest any, es van celebrar dues trastejades en col·laboració del SER, una emmarcada en
el Clean Up Day del 10 de maig i, una segona acció, en el marc de la celebració de la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus, a Can Tirarïes el 29 de novembre.

Resultats i valoració

Es valora aquesta activitat d’iniciativa ciutadana amb un alt valor educatiu en la cura del medi
ambient, i l’apropiació i descoberta de l’entorn natural de Rubí. A més, compta amb una bona
organització i ben adaptada per a la participació familiar.
En les dues jornades realitzades al llarg del 2015, es van agrupar uns 100 ciutadans.

En la primera trastejada es van recollir 250kg de residus que es van transformar, majorment en art.
En la segona acció la recollida va ser de 175kg. En total 425 kg.

4.1.3 Fira del Joc i l’Esport

La rambla del Ferrocarril va acollir un any més la Fira del Joc i de l’Esport al Carrer. Enguany va tenir
lloc el 13 de juny, amb jocs, tallers i activitats esportives organitzades per una trentena d’entitats i
associacions entre les 17 h i les 21 h.
Per tercer any consecutiu, el Servei Educatiu de Residus va participar en aquesta festa amb una
nova proposta: el joc On va què? Aquesta activitat planteja qüestions que fan que els infants
aprenguin de manera divertida i col·laborativa a seleccionar els residus.
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Resolent l’enigma del residu triat s’estructura el coneixement i l’aprenentatge sobre la selecció de
residus a través de les pròpies estratègies dels infants durant el joc.

Elements del joc

El joc està fet amb caixes de maduixes reutilitzades, cada equip té 36 elements, és a dir un total de
72. Les caixes es diferencien perquè les d’un equip són tons càlids i les de l’altre tons freds.

Nombre de jugadors i edat

Es poden fer equips per agilitzar la participació però es recomana que cada equip tingui entre 2-4
jugadors. L’edat recomanada és a partir dels 6 anys.

Fig. 32, i 33: On va què? a Rambla del Ferrocarril. Font: elaboració pròpia,
2015

La participació durant aquesta jornada no va ser gaire elevada en comparació amb altres accions,
malgrat això, es van jugar unes 10 partides on van participar infants, adolescents i adults. Aquesta
jornada però, va permetre testejar el joc i millorar-ne la seva jugabilitat de cara a futures activitats
com va ser la Festa Major.

4.1.4 Cartells pel control de desbordaments als contenidors

A principis d’any es planteja una acció continuada en el temps per a la millora dels punts d’aportació
de contenidors i de certs espais de la ciutat que acostumen a ser considerats com a espais on es
poden dipositar residus sense control.
Per dur a terme aquesta acció es va dissenyar un cartell per informar de la prohibició de d’abocar
els residus fora dels contenidors i així dissuadir els desbordaments d’àrees de contenidors i
abocadors incontrolats al costat de contenidors a les urbanitzacions o a espais verds.
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Fig. 34: Ubicació d’un cartell a un punt de contenidors emplaçat a
Sant Muç. Font: elaboració pròpia, 2015
Fig. 35. Disseny del cartell. Font:
elaboració pròpia, 2015

Al llarg de l’any, s’han col·locat un total de 10 d’aquests cartells a les urbanitzacions del municipi,
que és on es detecten els desbordaments més importants.
Les urbanitzacions són: Can Ximelis, Sant Muç i Castellnou – Can Mir.

En algun, dels casos, també s’ha arranjat l’espai on s’ubiquen els contenidors, amb l’objectiu de
dignificar-lo i, així, fer més evident per al ciutadà que es tracta d’un espai que cal mantenir cuidat.

4.2 Renovació de papereres i contenidors als centres educatius i les
dependències municipals
Al 2008 es va dur a terme una campanya amb la fita de condicionar les dependències municipals i
centres educatius amb papereres i contenidors, per tal de facilitar la correcta selecció de residus en
tots els equipaments.
El desenvolupament d’aquesta acció es va allargar durant 7 setmanes i es van distribuir:

1. Pacs per a la prevenció de residus de paper i cartró, amb papereres grans, petites i safates
de reutilització de paper.
2. Contenidors bicompartimentats, per la separació dels residus d’envasos i orgànica o resta.
3. Instal·lació de mòduls de recollida selectiva als patis de les escoles.

El 2012, es va iniciar la renovació i substitució dels mòduls dels patis escolars, els quals es troben
més exposats a les inclemències climàtiques i subjectes a accions de vandalisme.

El 2014, es va realitzar una acció de formació i sensibilització de l’equip de neteja de dependències
municipals on s’explicaven tots els canvis que es produirien en la campanya que es duria terme
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durant el 2015, on es van renovar les papereres i contenidors, així com a noves instal·lacions de les
dependències municipals i centres educatius.

Descripció de la campanya

Aquesta campanya té com a objectiu general condicionar les dependències municipals i centres
educatius per afavorir la correcta separació dels residus, millorant la seva gestió.
Els objectius específics són:




Increment de la recollida selectiva municipal.
Proporcionar les eines adequades que facilitin la selecció de residus.
Promoure la sensibilització ambiental entre els treballadors municipals en l’àmbit dels residus.

L’àmbit que abraça aquesta campanya és de les dependències municipals i centres educatius
públics de tot el municipi, així com tot el personal que hi treballa en aquests equipaments: tècnics,
personal de neteja, personal de manteniment, etc.
Aquesta acció es va dur a terme del febrer al març i durant el setembre de 2015 .

Metodologia de treball

Prèviament a l’inici de d’implantació dels nous contenidors, es va contactar amb l’empresa de la
neteja a les dependències municipals, tot formant-los i explicant quins serien els nous canvis.
Aquesta acció era imprescindible per tal d’assolir uns objectius amb la coordinació de tots els agents
implicats.

Centres Educatius

La distribució de papereres i contenidors als centres educatius es va dur a terme en primer lloc.
Les escoles es van prioritzar a raó de les necessitats expressades pels mateixos centres.
Els elements que es distribuir o substituir eren:

Contenidors de 50l de paper i cartró, FORM i envasos lleugers . Es van instal·lar, a mode
de prova pilot als patis de les escoles amb l’objectiu de substituir els que ja s’hi troben
un cop s’hagin fet malbé. Es van etiquetar els contenidors amb adhesius de contingut
infantil que especifiquin la fracció a la qual correspon cada contenidor.
En casos puntuals, els contenidors de paper també van ser ubicats als lavabos.
 Contenidors de 50l de resta. Només s’instal·laran en casos específics i estudiats
prèviament, però no es tindran en compte en la distribució inicial.
- Contenidors de 25l de paper i cartró, FORM i d’envasos lleugers. Es van ubicar en les
sales de mestres, principalment.
- Caixes pel reciclatge de Paper i Cartró. Es van substituir les més malmeses i, al setembre,
es van ampliar d’acord a les necessitats de cada centre. el .
- Contenidors de FORM de 10l i papereres d’envasos de 10L. Es van emplaçar a les aules
sempre i quan no en disposin de cap sistema de selecció propi.
- Contenidors bicompartimentats es van mantenir en les aules d’infantil i en aquells espais
que no permetien contenidors més grans.
-

També es van realitzar retolacions:
-

De les papereres dels lavabos.
Dels mòduls de contenidors dels patis que no ho estiguin.
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Les fases de distribució de papereres va ser la següent:

1a etapa Informativa: Contacte amb la direcció i caps d’estudi dels centres tot sol·licitant
informació sobre les necessitats de contenidors i papereres que en disposen al centre.

2a etapa- Distribució i condicionament: seguint el calendari, es van repartir i distribuir les
papereres i contenidors a cada centre educatiu.
3a etapa- Seguiment: posteriorment a la distribució es van fer visites puntuals per revisar el
funcionament i les possibles carències relatives a les ubicacions de contenidors. També, es va
convidar als referents de cada centre a comunicar-se amb el SER per reportar si algun dels nous
elements no s’ajustava del tot a les seves necessitats o, bé si la seva funcionalitat al centre no
era adequada. Durant aquest període es van realitzar els ajustaments requerits.

Fig 36, 37 i 38: Diferents accions de retolació i ubicació de contenidors als
centres educatius. Elaboració pròpia., 2015.

Dependències Municipals

A les dependències municipals es van distribuir:
-

Contenidors de 25l de paper i cartró, FORM i envasos lleugers en espais comuns.
Contenidors de 50l de paper i cartró, FORM i envasos lleugers. Només en equipaments
puntuals on l’espai ho permetia.
Caixes de cartró pel reciclatge del paper i cartró.

També es van retolar:
-

Les papereres dels lavabos.
Es van reconvertir les papereres de resta de sota dels escriptoris en papereres de paper i
cartró, mitjançant la seva retolació.

- 41 -

Memòria 2015 - Servei Educatiu de Residus

Fig 39 i 40: Diferents accions de retolació i ubicació de contenidors
a les dependències municipals. Elaboració pròpia, 2015.
1a etapa – Informació: es va realitzar un enviament d’un correu informatiu a tots els treballadors
de l’Ajuntament, on s’informava del la retirada de papereres antigues i la substitució de noves.

2a etapa – Prova Pilot: Es va realitzar una distribució en 3 dependències amb diferents
característiques, per comprovar el sistema d’instal·lació i l’usabilitat.
3a etapa- Distribució i condicionament : Es contactava amb un treballador referent per tal per tal
d’explicar les intervencions previstes. A continuació, es van repartir i ubicar els contenidors nous
i es van retirar els vells. Si es considerava, s’establien nous punts.

Les papereres de sota taula de cadascun dels escriptoris es van retolar amb adhesius de paper i
cartró. A més, es va distribuir per cada taula un element de comunicació per fer notar els canvis
introduïts i recordar com realitzar una correcta selecció de residus a les oficines.
4a etapa- Seguiment-: durant les setmanes següents a la instal·lació dels contenidors i papereres
es va realitzar un seguiment amb visites puntuals i a través de la informació rebuda per un
inspector de l’ECA. També es va oferir a les persones de referència la possibilitat de contactar
amb el SER per fer ajustaments.
Durant el període de seguiment es van detectar, les següents dificultats:



L’obertura en forma de push dels contenidors i la ubicació dels adhesius informatius
malmetia el rètol i no permetia la seva neteja. Així doncs, es creen adhesius més resistents.
També es van reubicar els adhesius en la seva col·locació al contenidor.

Resultats i Valoració



L’acció arribà a 19 Centres Educatius i 41 dependències municipals, en total s’ha realitzat una
actuació en 60 espais municipals.
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Taula.9: Tipologia de contenidors. Font: Elaboració pròpia 2015.
Bicomp.
DEPENDÈNCIES
CENTRES
EDUCATIUS




15
67

TOTAL

82

Paperera
10L
Envasos

FORM5
25l

P/C6
25l

Envasos
25l

Caixes
P/C

P/C
50l

Envasos
50l

FORM
50l

-

45

17

37

43

118

12

16

18

62

52

356

20

28

26

167
167




5
6

19

62

238

8

12

8

Als centres educatius es fan unes 48 retolacions de contenidors de pati i 109 retolacions de
papereres de lavabo, convertint-les exclusivament en paper i cartró per recollir el paper
d’assecar-se les mans.
A dependències municipals es deixen uns 300 obsequis per a les taules amb informació sobre
selecció de residus i es realitzen també unes 300 retolacions de papereres de sota taula,
transformant-les en papereres de paper i cartró, tot deixant un únic punt de resta en espais
comuns.

Propostes de millora


15

S’avalua el funcionament dels tres nous punts de contenidors als patis de les escoles i es
detecta que no acompleixen amb els paràmetres de durabilitat i funcionalitat. Es proposa
aplicar un nou model de contenidor que s’anirà implantant al llarg del 2016.
Per millorar la correcta selecció de residus, es creu convenient que les papereres de sota taula
es reemplacin, donat que una gran part de les papereres retolades, es trobaven en condicions
poc adequades.
Als patis dels centres educatius, cal garantir que no hi hagi cap paperera de resta. Aquesta
retirada va associada a la feina que es fa a les aules sobre prevenció de residus. Per tant, es
dóna per suposat que al pati no arriba cap residu que no es pugui reciclar.

FORM: Fracció Orgànica de Restes Municipals.
P/C: Paper i Cartró
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5. Projectes Transversals

5.1 Comunicació en l’entorn 2.0
El 2013 el s’inicia l’activitat pública a través dels medis socials. Amb aquesta línia de comunicació
2.0 es desenvolupa una línia estratègica de comunicació online que permet arribar cada cop a més
públic d’una manera interactiva on l’usuari també n’és partícip.
Els diferents perfils de medis socials que es gestionen des del Servei Educatiu de Residus són:
Facebook, Twitter, Pinterest i Flick’r. També es realitza una tasca de comunicació a través d’un servei
de mailing i del web municipal.
L’objectiu general de la comunicació i difusió a través de l’entorn 2.0 és apropar la ciutadania a
l’activitat del Servei. D’aquest objectiu general se’n despengen tres objectius específics:




Sensibilitzar sobre la importància de la minimització i correcta selecció dels residus.
Generar seguidors compromesos amb l’objectiu del Servei mitjançant la participació a
través de les xarxes.
Aconseguir una major eficiència en la comunicació del Servei.

5.1.1 Medis socials
Situació Actual

La situació actual de cadascuna d’aquests canals es descriu tot seguit:
483 seguidors
Abast mitjà de la última setmana de 980 impressions.
1 publicació diària.
510 seguidors.
1 publicació diària.
37 seguidors.
306 pins distribuïts en 14 taulells.
Les publicacions s’associen a la campanya d’ECOtallers en Clau de RE.
1 cop al mes es promociona un taulell a través de Facebook.
5 àlbums publicats.
L’ús d’aquest medi està associat a grans fires i esdeveniments, per permetre que els
usuaris es descarreguin les fotografies realitzades durant l’acte o d’alguna de les activitats
concretes.
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Fig. 41 i 42. Captura de pantalla dels perfils de Twitter i Flick’r del Servei. Font: elaboració pròpia, 2015

Anàlisi i Valoració Anual: Facebook i Twitter

Respecte l’any anterior, la pàgina de Facebook ha tingut un increment de seguidors del 31%,
de manera orgànica.

Fig.43.: Captura de pantalla de l’increment de M’agrada a la nostra
pàgina de Facebook. Font: elaboració pròpia, 2015

L’audiència captada durant tot el 2015 és de 151 usuaris. Només hi ha hagut 2 No m’agrada
que han abandonat la pàgina, al llarg de l’any.

Pel que fa a la interacció amb els usuaris, s’avaluen els darrers 154 dies de finals del 2015 i fa
referència als usuaris únics que han generat activitat amb la nostra pàgina, ja sigui clicant amb
un link publicat, fent un comentari, una compartició, etc. Aquest valor és de 2.364 interaccions,
és a dir, una mitjana de 15 interaccions diàries.
Pel que fa a l’abast total durant els darrers 154 dies, fa referència al número de vegades que el
contingut de la pàgina ha estat visualitzat, és de 29.602.

La publicació que va donar lloc a un major abast en el 2015 feia referència a un dels cursos de
Fem Bon Ús alimentari on, el restaurant protagonista compartia el post en la seva pàgina de
Facebook.
Pel que fa al Twitter, l’anàlisi es realitza en un període dels últims 91 dies que van del 2
d’octubre al 31 de desembre del 2015. En aquest període s’avaluen els següents indicadors:
-

Una taxa de compromís de l’1,4% dels seguidors.
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-

5.1.2

Un total de 89 clics als links publicats.
112 Retweets.
Una mitjana d’1 like per dia
259 impressions diàries.
L’índex Klout7 és de 42, encara no es considera que el perfil del servei sigui influent.

Mailing i registre de participants

Donat el fort creixement de participants i activitats ofertes durant el 2014, es va crear un registre
de participants, amb la intenció de fer-los-hi arribar els comunicats del servei. Durant el setembre
de 2015, s’inicia la gestió d’enviaments a través de la plataforma Mail Chimp.
L’objectiu general de la creació d’aquest registre és la comunicació i difusió entre els ‘seguidors’
del SER. D’aquest objectiu general se’n despengen dos objectius específics:

 Incrementar les possibilitats d’èxit de les activitats organitzades.
 Minimitzar el cost en comunicació del Servei i fer-lo més eficient, tot aprofitant les
oportunitats tecnològiques disponibles.

Anàlisi i Valoració Anual






El registre de mailing, ha tingut un increment de subscriptors del 57%, sent en finalitzar
el 2015 de 1.100 registres.
Es comença a fer ús de la plataforma Mail Chimp, es van fer 5 enviaments massius a
tots els subscriptors i 3 més a perfils concrets.
Els enviaments massius tenen un percentatge d’obertura mitjana del 32%.
De manera qualitativa, es valora un ompliment de les places ofertes en menor temps.
Pel que fa la via de per la qual s’assabenten els usuaris de les activitats del servei, es
poden veure al gràfic i a la taula següents:

Web Ajuntament
6%

Revista La Ciutat
3%
Punts Informació
2%

No se sap
26%

Publicitat
impresa
10%

Boca Orella
17%

Diari de Rubí
2%
Facebook
1%

Mailing
33%

Fig.39 : Percentatge de vies
per les quals els usuaris
manifesten que
s’assabenten de les nostres
activitats. Font: elaboració
pròpia, 2015

L’Índex Klout és un estàndard de mercat que mesura com d’influent és el perfil. La seva escala va de 0 a
100 i és considera que un perfil és influent a partir de 50.
7
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Taula 10. : Número de persones i percentatge que representen les vies
per les quals els usuaris manifesten que s’assabenten de les nostres
activitats. Font: elaboració pròpia, 2015
VIA DE CONEIXEMENT DE
NÚMERO DE
%
L’ACTIVITAT
PERSONES
Boca Orella

Cartells a Restaurants
Diari de Rubí
Facebook

Llista espera 2014
Mailing

Programa Nadal

Publicitat impresa
Punts Informació
Ràdio Rubí

Revista La Ciutat
Web Ajuntament
Web Ràdio Rubí
No se sap

TOTAL

79

16,2

10
5
1
156
1
50
10
3
15

2,1
1,0
0,2
32,0
0,2
10,3
2,1
0,6
3,1

4

29
2
122
487

0,8

6,0
0,4
25,1
100

Cal tenir en compte que aquestes dades només reflecteixen els usuaris inscrits, que no tenen
perquè haver participat finalment, o bé que s’han presentat en l’activitat sense inscripció prèvia.
S’aprecia que la via més important és l’eina del mailing, on, de manera directa, l’usuari rep la
informació.

Cal esmentar, però, que hi ha un 25% d’usuaris que encara no es detecta quina és la
via de procedència.
La publicitat impresa representa un 10% dels inscrits i, sobretot, funciona aquella que
es deixa en centres educatius.

5.1.3

Web: www.rubi.cat/residus

En el 2015 s’inicia el nou suport de la web de l’Ajuntament, sota aquesta nova situació, s’inicia
l’exportació, creació i reestructuració d’una web de residus.
Aquesta web, es troba en procés de creació en el moment de redacció d’aquesta memòria. Es
tracta d’un espai digital dinàmic, que s’anirà adaptant en funció de les necessitats que presentin
les noves campanyes o accions de comunicació.

La web és el suport informatiu per poder consultar totes les especificitats dels serveis que el
ciutadà pot accedir en relació als residus. A més, permet publicitar noves campanyes i materials,
així com facilitar el la interacció de la ciutadania .
L’estructura del web es resumeix de la següent manera:
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Residus
Selecció de
residus
Fraccions de
recollida selectiva

Reparació i
Reutilització

Prevenció de
residus

Establiments
Verds de la Ciutat

Campanyes i
recursos

Serveis especials
de recollida

Fig.44 : Estructura del web de residus. Font: elaboració pròpia, 2015

Fig.45 : Captura de pantalla
www.rubi.cat/residus, 2015

del

web

de

residus.

Font:
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5.2 Sinergies Ambientals
Per segon any consecutiu el Servei Educatiu de Residus convoca una jornada de Sinergies
Ambientals entre els diferents departaments de l’Ajuntament. Enguany aquesta jornada va tenir lloc
el dia 23 d’octubre al Centre Cívic del Pinar La Cruïlla.
Aquesta sessió té com a objectiu 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.

Descripció de l’activitat

La jornada estava dividida en dos blocs en els quals es van treballar els següents continguts:
Bloc I

1. Itinerari d’accions ambientals a Rubí: els assistents van rebre una guia explicativa amb tots
els recursos de sensibilització ambiental. Aquests recursos es trobaven exposats en l’espai.
2. Inici de la jornada i presentació de les línies de treball

Bloc II

1. Dinàmica de l’esmorzar sostenible: es va realitza en col·laboració amb la Casa d’Oficis de la
ciutat una dinàmica emmascarada d’un esmorzar. Aquesta activitat tenia un contingut
relacionat amb l’organització d’esdeveniments sostenibles. Posteriorment a l’esmorzar es va
fer un qüestionari d’autoavaluació i s’acompanyava d’una reflexió sobre els aspectes a
considerar.

2. Dinàmica de sinèrgies per a l’educació ambiental: Es va realitzar una reflexió personal sobre
el funcionament del servei al qual pertanyien cadascun dels assistents tot omplint unes
targetes relacionades amb els eixos de treball de la jornada. Les aportacions fetes pels
diferents participants van ser recollides per:
a. Incloure-les en la projecció de futures campanyes.
b. Com a base de noves accions.
c. Incrementar la col·laboració entre els diferents serveis.

Aquestes conclusions es van posar en comú i es varen debatre.

Fig. 46 : Imatges de
la
Jornada
de
Sinergies
Ambientals.
Font:
elaboració
pròpia,
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Conclusions

El debat en plenari va portar a les següents conclusions:






Es fa necessària una formació a tot el personal dels serveis municipals. L’objectiu de la
formació serà incorporar aspectes ambientals a tots els serveis, però també. mostrar una
perspectiva ecosensible municipal (redacció d’ordenances amb criteris ambientals,
promoció de la mobilitat sostenible, promocionar campanyes,...)
El treball transversal és necessari, així com la consideració de la implicació del SER per
aportar un enfocament ambientalment sostenible en la organització d’actes, celebracions,
fires o campanyes.
Es creu necessària l’obligatorietat d’aplicar certes mesures, incorporant la “quota de medi
ambient” a cada servei. Cal normalitzar que tots els serveis tinguin en compte els aspectes
ambientals en la seva acció, cal mostrar una imatge de coherència municipal.
La participació en aquestes jornades motiva els serveis a l’aplicació de mesures ambientals.

5.3 Guia d’activitats educatives
La Guia d’activitats educatives incorpora una sèrie d’activitats per treballar la gestió dels residus a
tots els cicles educatius.

L’objectiu de la guia d’activitats, que la Regidoria d’Educació posa a disposició de les escoles, és
facilitar tota l’oferta que des de l’Ajuntament s’adreça a la comunitat educativa. D’aquesta manera
els educadors poden tenir elements de suport i recolzament que facilitin una educació integral dels
nostres ciutadans, dels més petits als més grans, ja que l’educació és una constant al llarg de la
vida. Respecte a les activitats incloses dins la Guia, es valoren les accions realitzades durant el 2015,
que engloba part de dos cursos escolars.
L’objectiu general de les activitats és aprendre continguts sobre la prevenció, la gestió i la selecció
dels residus facilitant eines específiques als centres educatius. D’aquest objectiu general se’n
despengen altres objectius específics:
-

Fer incidència sobre la selecció dels residus municipals
Conèixer instal·lacions on gestionen els residus
Apropar fórmules per a prevenir residus

Descripció de l’activitat

El servei educatiu de residus ofereix un total de 7 activitats als centres educatius a través de la Guia
d’activitats educatives. Els centres educatius poden accedir-hi mitjançant un programa online a
través del qual fan les peticions. Les peticions arriben al Servei Educatiu de Residus, es confirmen
amb el centre i es fan, o bé, si les gestiona el Consorci de Residus del Vallès Occidental (com és el
cas de Fem de Compostaires o Què en fem dels residus al Vallès Occidental) es realitza el contacte
amb el personal del Consorci.
Les activitats són:
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Exposicions: cessió d’exposicions per al treball educatiu des del centre.

1. ... i trio perquè em toca! 6 plafons explicatius sobre la importància de la correcta selecció de
les 5 fraccions de recollida selectiva.
2. Fes Rutllar el Cicle de la Matèria Orgànica: exposició composada de 8 plafons on s’explica el
cicle complert de la matèria orgànica.

Pràctica de producció de biogàs a partir de residus orgànics

L’activitat es desenvolupa a la Planta de Biometanització de Can Barba i consisteix en una explicació
teòrica general (1h), una explicació específica i una visita per l’exterior de les instal·lacions (1h) i
l’experiment pràctic al laboratori de la planta.
Cursos: Batxillerat i segon cicle d’ESO.
Durada: 3 hores.

Prevenir és reduir Dinàmica a l’aula on es treballa de manera demostrativa sobre la prevenció de
residus i l’impacte ambiental global i local que suposa la generació de residus.
Cursos: Cicle superior d’educació primària i ESO.
Durada: 1 hora

Previ a la deixalleria Activitat a l’aula
prèvia a la visita de la deixalleria
municipal de Cova Solera. En aquesta
sessió es treballen, principalment, la
problemàtica dels residus especials.
Cursos: Educació primària i 1er ESO.
Durada: 1 hora

Coneguem la deixalleria els alumnes
visiten les instal·lacions de la deixalleria
per conèixer el seu funcionament i
funcionalitat.

Fig. 47 : Visita a la Deixalleria de Cova Solera. Font: AMPA
Escola del Bosc, 2015

Què en fem dels residus al Vallès Occidental? Consisteix en una visita al Centre de Tractament de
Residus del Vallès Occidental (CTR-Vallès)
La visita es divideix en tres activitats:

1. Explicació dinàmica del destí de cada residu. amb el grup sencer, després es divideix en dos.
2. Visita per les instal·lacions del CTR-Vallès.
3. Taller de reutilització de residus.

Cursos: Cicle superior d’educació primària.
Durada: 2 hores i 30 minuts - 3 hores
Seguim fent compostatge

- Primera part: (30min) El taller s’inicia amb un repàs oral i interactiu amb els alumnes sobre els
principals aspectes a l’hora de gestionar un compostador.
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- Segona part: (1h i 30min) Es visita el compostador escolar per agafar quatre mostres de compost
que ha portat l’educador per treure’n conclusions sobre l’estat i les millores.

Cursos: Cicle mitjà i superior d’educació primària que estiguin gestionant un compostador des de
l’any anterior.
Durada: 1 hora i 30 minuts - 2 hores.
Som els nous compostaires!

-Taller teòric (45min); explicació dels principals aspectes a tenir en compte a l’hora de gestionar un
compostador.
- Inici compostador i joc (45min-1h):es divideix el grup en dos, una meitat avalua els coneixements
utilitzant un joc de taula de gran format i l’altra inicia el compostador al pati.
Cursos: Cicle mitjà i superior d’educació primària. (Alumnes que comencen a fer compostatge).
Durada: 1 hora i 30 minuts - 2 hores.

Resultats i Valoració

Els resultats i les valoracions d’aquesta campanya es veuen detallats a la graella que es troba al
punt 3 dels annexos.

En el 2015 hi ha hagut un total de 42 cursos que han realitzat activitats sobre residus de 13 centres
educatius diferents. Aquestes activitats han anat dirigides 11 de les sessions a secundària, i a
educació primària 31 sessions amb un total de 1.725 alumnes.

5.4 Altres accions formatives
Les accions formatives permeten arribar a més col·lectius i ampliar els coneixement ambientals en
diferents sector professionals. El Servei Educatiu de Residus desenvolupa aquesta tasca de manera
anual. D’aquesta manera s’intenta assolir una actitud responsable amb el medi ambient a la feina i
l’adquisició de coneixements sobre prevenció i selecció de residus en cadascun dels diferents
sectors.
Enguany aquestes formacions s’han dut a terme als adolescents que cursaven la formació
d’hostaleria en la Casa d’Oficis i també amb les agents cíviques del Departament de Civisme .

Objectius

Els objectius de les sessions de medi ambient als cursos de formació ocupacional són principalment:
1. Proporcionar uns coneixement bàsics sobre l’impacte medi ambiental i gestió de residus.
2. Dotar de recursos als alumnes per tal d’ambientalitzar el seu lloc de feina, així com en la
seva vida personal en els seus espais quotidians.
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Descripció de l’activitat

Casa d’Oficis: curs d’hostaleria

Amb motiu de la celebració de la jornada de Sinèrgies Ambientals, es va comptar amb la participació
de la Casa d’Oficis. Els alumnes de la formació en hostaleria havien de realitzar un esmorzar amb
criteris ambientalment sostenibles i no sostenibles.

Per a que la seva activitat fos coherent, es va realitzar una formació prèvia de dues hores, en les
quals es va:




Contextualitzar la seva activitat.
Determinar els criteris ambientals que havien d’aplicar en els elements de cuina.
Justificar aquests criteris ambientals a través del treball de la selecció i prevenció de
residus.

Agents cíviques

Les agents cíviques van conduir una de les línies estratègiques de la campanya de Nadal del 2015.
Aquesta activitat contemplava una acció informativa adreçada als comerços del centre. Per aquesta
acció se’ls va realitzar una formació acompanyada de l’entrega de material informatiu.
La formació contemplava:




Contextualitzar la seva tasca.
Dotar a les agents cíviques de coneixements sobre selecció i prevenció de residus, serveis
comercials relacionats amb la gestió de residus.
Desgranar tota la informació relacionada amb la prevenció de residus de paper en els
comerços.

Resultats i Valoració

En aquestes formacions van participar 10 futurs hostalers i 8 agents cíviques.

Es valoren aquestes formacions molt positivament pel format flexible i l’adaptació a cadascun
dels àmbits professionals. Com aspecte destacable es considera que aquestes formacions
finalitzaven amb una actuació pràctica on els alumnes posaven en pràctica els coneixements
adquirits i els defensaven amb coherència. Aquest fet facilita la incorporació d’aquests hàbits
ambientalment sostenibles i incrementa les possibilitats que en futurs llocs de treball acabin
aplicant aquests criteris.
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6. Indicadors globals

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prevenció

Prevenció Comunicativa

6

62
46

Formativa

1

10

Gestió

Formativa

51

Prevenció

Participativa

40

3.500

3.189

Prevenció

Participativa

198

346.817

213

Prevenció Comunicativa

5

294

2

267

27

Prevenció

Participativa

7

390

7

390

54

Recolida joguines Prevenció

Participativa

1

30

3

Seguiment
autocompostatge
Dia de la Terra
Festes
sostenibles:
Vaixella
compostable
Accions de
sensibilització
per festes
sostenibles

No t'emboliquis

1.094

Kg residu
previngut

Entitats

Serveis
Municipals

6

15

Autocompostatge Prevenció

Centres
educatius

Establiments

Resta de
Ciutadania

Infantil i
juvenil

Comunicacion
s digitals

Nombre
material
distribuit

Tipus d'acció
Formativa

Nombre
accions/
sessions/actes

Cursos Fem bon
ús Alimentari
Recull Receptes
de Recapte

Contingut

En la graella següent es recullen els resultats numèrics a través de diferents indicadors: de participació, comunicació i kg de residus previnguts segons
la tipologia d’acció o campanya al llarg de l’exercici 2015.

Acció

54

32

15

341

1

159383,4

51
238

1.208

6

1

1

13

26

10

15

124

1

1

575

Prevenció

Participativa

17

Prevenció

Participativa

12

12 Recooperem

Prevenció

Participativa

14 Reparató
15 Refira

Llistat
16 d'Establiments
Verds
Fira Joc i l'Esport:
17
On va què?
La Ciutat dels
18
Colors
Jornades de
19 Neteja de
l'Entorn Natural
Cartells pel
20 control de
desbordaments
Renovació de
21 papereres i
contenidors
Sinergies
22
ambientals

18.071

172

4.113

67

1.000

1

1.440

3

1.260

Prevenció Comunicativa

1

18

2

Prevenció Comunicativa

1

1.500

Prevenció Comunicativa

1

400
4

2

2

Kg residu
previngut

Entitats

Serveis
Municipals

Centres
educatius

Establiments

Resta de
Ciutadania

Infantil i
juvenil

Comunicacion
s digitals

Nombre
material
distribuit

Tipus d'acció

Nombre
accions/
sessions/actes

ECOtallers en
Clau de RE
Setmana
Europea
11
Prevenció de
Residus
10

Contingut
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Acció

55

1
765,1

18

264,6

18

562,42

6

2

5

60

Selecció

Participativa

10

3

3

16

8

Selecció

Participativa

3

458

4

197

197

Gestió

Participativa

2

6

745

Selecció

Comunicativa

10

Gestió

Formativa

1

906

2

Prevenció

Participativa

1

24

1

100

2

2
19
17

1

41

425

Selecció

24 Altres formacions Prevenció

TOTALS

Comunicativa

42

Formativa

2

428

1.725
18

359.573 23.412 2.176 5.500 223

Kg residu
previngut

Entitats

Serveis
Municipals

Centres
educatius

Establiments

Resta de
Ciutadania

Infantil i
juvenil

Comunicacion
s digitals

Nombre
material
distribuit

Tipus d'acció

Nombre
accions/
sessions/actes

Activitats centres
educatius,
23
activitat prèvia a
l'aula

Contingut
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Acció

56

13

65

145 161.976
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7. ANNEXOS

7.1. Programa d’ECOtallers en Clau de RE anual.

58

Memòria 2015 - Servei Educatiu de Residus

TALLER

DATA

HORA

UBICACIÓ

PLACES

TALLERISTA

26-feb

18,30 a 20h

EDRA

12

12-març

18,30-20,30h

Ateneu

20

FCC

Celler
Cooperatiu

15

Jaume Rovira

20

SER

BREU DESCRIPCIÓ

Amb peces de vaixella de ceràmica antiga, es mostren
Tatú Mulita
tècniques per costumitzar-los i donar un aire nou i
(Comerç Rubí)
personalitzat

1

Recupera la vaixella
antiga

2

SCRAPBOOK

3

Aprèn a fer la teva
taula de cultiu

24-abr

10-13h

4

Compostatge

27-abr

18,30-20,30h

CEIP Rivo
Rubeo

5

Taller de Neteja
Ecològica

14-maig

18,30 a
20,30h

Escola Pau
Casals

15

FUNDACIÓ
MIL·LENARI

6

Farmaciola de
natura

09-jun

18,30-20,30h

Ateneu

20

Sandra

7

Sabó líquid amb Oli
Reciclat

09-jul

18,30h-19,30h

Espai Cruïlla
El Pinar

15

Lola Díaz

8

Joguines amb
materials reciclats

13-jul

18,30-20,30h

Ateneu

20

Eva i Sara

9

Manteniment
d'ordinadors

19-sep

18,30-20,30h

Ateneu

15

INICIACIÓ- Es proposa una manera divertida i creativa de fer
les teves pròpies llibretes i àlbums amb elements reciclats.

Construcció d’una taula de cultiu, per tal de fer un hort urbà,
partint de palets vells.

Taller teòric per a la iniciació de la pràctica del compostatge a
la llar.

Elaboració senzilla i casolana els productes naturals per a la
neteja de la llar, mitjançant fórmules tradicionals i ingredients
ecològics, per tal que, a més d'econòmics, siguin respectuosos
amb el medi ambient i la nostra salut.
Elabora remeis casolans per tractar dolences quotidianes amb
productes naturals.
Aprofitem l'oli domèstic per a l'elaboració de sabó líquid de
rentadora mitjançat una transformació ràpida i senzilla

L'objectiu d'aquest taller és proporcionar eines i recursos a
pares i mares per tal de construir jocs i joguines de manera
creativa, partint de materials reciclats o residus.

Aiguamolls
Curs de manteniment bàsic del hardware d' ordinadors
(comerç Rubí)
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9

Cosmètics naturals

23-sep

18,30-20,30h

CEIP Pau
Casals

20

Biorritmes

10

Fes el teu tapis amb
samarretes velles

14-oct

18,30-20,30h

Ateneu

20

SER

11

Reparació petits
electrodomèstics

21-nov

10-14h

Pl Catalunya

15

SOLIDANÇA

21-nov

11-14h

Pl Catalunya

15

SER

Taller on els participants podran veure i realitzar elements
funcionals o decoratius partint d'ampolles de plàstic usades.
Crear elements decoratius nadalencs amb residus.

DIY 15 maneres de
12 reutilitzar una
ampolla de plàstic

Promoure l’ús i elaboració els productes de cosmètica
artesanal.
Fer un tapis decoratiu amb samarretes velles i altres peces
tèxtils.

Taller d'assessorament on el ciutadà porta els seus
electrodomèstics a reparar i rep assessorament de com fer-ho.
També disposa d'eines per fer-ho

13

Guarniments de
Nadal

26-nov

18,30-20h

CEIP Pau
Casals

15

SER

14

Entapissat de
cadires

24-nov

18,30-20,30H

CEIP Pau
Casals

10

Pere (ciutadà
participant)

15

Creacions amb roba
vella

25-nov

18,30-20,30h

CEIP Pau
Casals

15

SER

Transformació de roba vella amb nous elements de vestir

15-dic

18,30-20,30h

CEIP Pau
Casals

20

SER

Transformació de paper de regal en nous productes

17-dic

18,30-20,30h

Restaurant

20

Cal Canalla

Reutilització de
16 papers de regal de
Nadal
Taller de Cuina
17 d'Aprofitament
'Especial Nadal'

Aprendre a entapissar cadires velles.

Receptes nadalenques per prevenir el malbaratament
alimentari.
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7.2. Resultats de participació als ECOtallers en Clau de RE.
TALLER

Participants

1

Recupera la vaixella antiga

12

2

SCRAPBOOK

3

Places
Ofertes

% Participació % Absentisme

Persones en
llista d'espera

% en llista
d'espera

12

100,0

0,0

20

20

100,0

0,0

9

45,0

Aprèn a fer la teva taula de cultiu

6

10

60,0

40,0

0

0,0

4

Compostatge

9

20

45,0

55,0

0

0,0

-45,0

5

Taller de Neteja Ecològica

8

20

40,0

60,0

0

0,0

-15,0

6

Sabó amb Oli Reciclat

13

15

86,7

13,3

2

13,3

15,4

7

Manteniment d'ordinadors

13

15

86,7

13,3

1

6,7

40,0

8

Cosmètics naturals

15

20

75,0

25,0

15

75,0

30,0

9

Fes el teu tapis amb samarretes velles

12

20

60,0

40,0

3

15,0

3

10

30,0

70,0

0

0,0

25

30

83,3

16,7

0

0,0

12 Guarniments de Nadal

5

15

33,3

66,7

0

0,0

-73,3

13 Entapissat de cadires

9

10

90,0

10,0

5

50,0

30,0

14 Creacions amb Roba Vella

4

15

26,7

73,3

0

0,0

10 Reparació petits electrodomèstics
11

15 maneres de reutilitzar una ampolla de
plàstic

0

0,0

% Participació
respecte 2014
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TALLER
15 Reutilitza Paper de Regal
16 Curs de cuina d'aprofitament
TOTAL

Participants
5

Places
Ofertes

% Participació % Absentisme

Persones en
llista d'espera

% en llista
d'espera

% Participació
respecte 2014

15

33,3

66,7

0

0,0

12

15

80,0

20,0

7

46,7

-20,0

171

262

64,4

35,6

42

15,7

-4,7
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Escola Ca n'Alzamora

Escola Montessori
Escola Mossèn Cinto
Escola Ramon Llull
Escola Torre de la
Llebre
Escola Schola
Escola Pau Casals
Escola Teresa Altet
Escola Rivo Rubeo
Escola del Bosc
Escola 25 de
setembre
Escola Joan Maragall

Escola N.S. Montserrat
Col·legi Balmes
Col·legi Regina
Carmeli

1

5èA

1

5èA

1

6èB
5èB
5èB

3erA

1

5è A

1

5è B

1

3r A

1er2on
ESO
1r d'ESO

Exposicions

Activitat prèvia a l'aula //
Coneguem la Deixalleria

1
1

5è B

4t

Prevenir és reduir

1

5è A

5è A

Som els nous compostaires!

1

3erB

3r B

Coneguem la Deixalleria // Visita a
la instal·lació municipal

6èA

Pràctica de producció de biogàs a
partir de residus orgànics

Què en fem dels residus al Vallès
Occidental?

Curs

7.3. Graella d’activitats realitzades en els diferents centres educatius durant
el 2015.

Centres educatius
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Institut Duc de
Montblanc
Institut l'Estatut

Institut J. V. Foix

Institut La Serreta
Institut Torrent dels
Alous
CEE Ca n’Oriol
Total d'activitats

1ESO A

1

1

1ESO C

1

1

1ESO E

1

1ESO B

1

1ESO D

1

1r ESO
1r ESO

Batxillerat
Secundària
42

1
1
8

1

2

1

4

1
1
1

1

1

13

13

1

Exposicions

Activitat prèvia a l'aula //
Coneguem la Deixalleria

Prevenir és reduir

Som els nous compostaires!

Pràctica de producció de biogàs a
partir de residus orgànics

Curs

Coneguem la Deixalleria // Visita a
la instal·lació municipal

Col·legi Maristes
Liceu Politècnic

Què en fem dels residus al Vallès
Occidental?
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Centres educatius

63

1

1
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