Curs de cuina d’aprofitament

Del 17 al 25 de novembre

20 de novembre de 18:30 a 20:30 h
CEIP Pau Casals
Aprèn a aprofitar tot el menjar que compres. Si no llences el menjar a casa, tothom estalvia.

Inscripció al Telèfon Verd 900
o a inforesidus@ajrubi.cat

130 130

Ho organitza Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Occidental

SETMANA EUROPEA
DE LA PREVENCIÓ DE
RESIDUS
Dissabte 17 de novembre: REfira i Fes teu el Nadal!
Dimarts 20 de novembre: Taller de malbaratament alimentari
Durant tota la setmana i fins al 30 de desembre: Encara podem donar molt de joc!
Campanya de recollida de joguines de segona mà

telèfon verd
900 130 130
www.rubi.cat
Des d’un mòbil truqueu
al 93 699 98 01

I després de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
continuen les activitats:
FES TEU EL NADAL!
1 de desembre a la pl. Catalunya de 10 a 14 h
CURS DE CUINA D’APROFITAMENT especial Nadal
15 de desembre a les 10:30 h a la Fira de Nadal
Inscripció al Telèfon Verd 900 130 130
o a inforesidus@ajrubi.cat

ENCARA PODEM DONAR MOLT DE JOC!
Punts de recollida de joguines de segona mà:
1 de desembre de 10 a 14 h a la pl. Catalunya
17 i 22 de desembre de 16:30 a 21 h a la Fira de Nadal
i als serveis de Deixalleria del 17 de novembre al 30 de desembre

Ho organitza:

En col•laboració amb:

Programació de la REfira

3. Fes teu el Nadal!
Confecció de garlandes
de Nadal amb roba vella

Dissabte 17 de novembre
1

Fira de 2a mà i mostra de reparacions

Pl. Dr. Guardiet

10-14 h

16:30-20 h

2

El taller a casa!

Pl. Dr. Guardiet

10-14 h

16:30-20 h

3

Fes teu el Nadal!

Pl. Catalunya

10-14 h

4

Encara podem donar molt de joc!

Pl. Catalunya

10-14 h

5

Exposició “I trio perquè em toca!”

Pl. Dr. Guardiet

6

Tallers de postals de Nadal

Pl. Dr. Guardiet

7

Joc Ruleta dels impropis

Pl. Dr. Guardiet

8

Taller de titelles

Pl. Dr. Guardiet

9

Fes-ho tu mateix

Pl. Dr. Guardiet

Posa bonica la ciutat aquest Nadal!

16:30-20 h
10-20 h

11-13:30 h
12-13:30 h
17-18:30 h
18:30-20 h

4. Encara podem donar molt
de joc! Punt de recollida de
joguines de segona mà
Fes que les joguines continuïn jugant en altres mans.
Hi col•labora Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Occidental

1. Fira de 2a mà
Saps quines botigues de segona mà hi ha a la ciutat?
Vine a perdre’t entre la infinitat d’objectes
que encara poden donar molt de servei.

5. Exposició “I trio perquè em toca!”

Mostra de reparacions al carrer
Els objectes que s’espatllen es poden reparar
sense sortir de la ciutat. Vine a conèixer
aquests establiments reparadors i allarga
la vida als productes.

2. El taller a casa!

Ho organitza Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental

Programació de tallers i conferències
Conferència: “2a mà pels més
petits: consum responsable en
les seves primeres passes”

8. Taller de titelles
17 h

Tuneja la teva samarreta

Porta una samarreta vella, o que no et
posis perquè és de publicitat, i estrena
modelet! Merceria Mercè

13:30 h Conferència: "Tèxtil, reciclatge i
problemes ambientals associats"

Què se'n fa de la roba que portem a
reciclar? Per què és important allargar-li
la vida? Humana

Personalització de la roba:
Transformació de roba reciclada
per a un nou ús

Redissenya la roba passada de moda
i converteix-la en una nova peça d'estil
personal. Solidança

Món Menut

12 h

6. Taller de postals de Nadal

T

Confecció de postals i garlandes de Nadal
a partir de materials per reutilitzar.

T

Tallers i conferències de reparació, reciclatge i manteniment
de materials.

11 h

Exposició sobre l’itinerari dels residus
i les conseqüències de reciclar o no reciclar.

18 h
19 h

Dissimula el forat del texà

Taller d'aprenentatge de tècniques per
reparar pantalons. Merceria Mercè

Posa a punt la guitarra!

Taller de petites reparacions,
manteniment, i adaptació al teu estil
musical. Si t'interessa, porta la teva
guitarra. Estruch Luthiers

T

7. Joc Ruleta dels Impropis
Espectacle de carrer amb el joc gegant de
la Ruleta. On va cada residu? Compte,
que hi ha trampa!!!... i premi per a
qui guanyi.
Ho organitza Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Occidental

Confecció de titelles amb materials
per reutilitzar.
Ho organitza Humana

T

9. Fes-ho tu mateix.
Taller de tècniques de
transformacions de roba
Aprèn a fer fermalls de roba i bosses
per anar a comprar utilitzant samarretes.
Ho organitza Solidança

