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IDEES PER A ACTIVITATS 

 
L’objectiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és augmentar la conscienciació pública 
impulsant accions que demostrin com es poden reduir els residus.   
 
En aquest apartat s’inclouen exemples d’activitats dedicades a la prevenció de residus (conscienciació sobre 
temes com la producció de residus relacionats amb l’activitat econòmica, les compres, el consum, la 
reutilització, etc.). 
 
Les activitats poden ser desenvolupades pels diferents responsables de projecte (administracions o autoritats 
públiques, associacions/ONG, empreses/indústria, entitats educatives, etc.). 
 
Òbviament, és molt probable que hàgiu de modificar aquestes idees per adaptar les activitats al públic 
objectiu i al context local adequats. 
 
Dissenyarem un conjunt d’activitats basat en els resultats de l’edició 2009, amb suggeriments descriptius per 
a diferents activitats (tema, públic objectiu, etc.), que estarà disponible a partir de l’edició 2010 de la 
Setmana.  
 
Dueu al cap alguna altra idea per organitzar activitats? Les activitats que suggerim a continuació només són 
exemples d’accions per fomentar la conscienciació sobre la prevenció dels residus. Recorreu a la vostra 
imaginació i proposeu activitats noves! 
 
 
IDEES PER A ACTIVITATS 
 
1. Activitats per a autoritats públiques i associacions 
2. Activitats per a empreses/indústria 
3. Activitats per a entitats educatives 
 
1. Activitats per a autoritats públiques i associacions 
 
Sensibilitzar sobre l’excés de residus: 
 
• Proporcionar informació i posar en relleu la importància de l’impacte ambiental, social i econòmic dels 

residus i la necessitat de reduir-los. 
• Organitzar una visita a una zona dedicada al problema dels residus i les opcions per prevenir-lo.  
• Reunir diversos actors locals perquè col·laborin en un projecte comú (escoles, empreses, indústria, etc.).  
• Organitzar una conferència amb els membres d’aquest projecte (debat).  
• Elaborar i publicar informes a Youtube, Facebook, etc. 
• Organitzar cursos (per exemple, un curs contra l’empaquetament d’aliments i els usos no recomanables a 

la cuina), seminaris, etc.  
• Organitzar visites a instal·lacions (compostatge, economia social, seminaris sobre restauració d’edificis, 

reparacions de productes elèctrics o productes generals, etc.) i un debat posterior.   
• Organitzar un pícnic sense residus.  
• Organitzar una activitat o instal·lar una parada de mostra en un mercat setmanal o temàtic, en festivals o 

exposicions temàtiques, etc.  
• Organitzar una activitat de desembalatge a la sortida de la caixa d’un comerç.  
• Promocionar exposicions sobre les activitats i/o els resultats obtinguts.  
• Organitzar un concurs. 
• Organitzar la projecció d’una pel·lícula i un debat posterior.  
• Desenvolupar eines per fomentar la conscienciació i la informació públiques.  
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Produir millor: 
• Organitzar una activitat de comparació dels carretons d’anar a comprar (més o menys embalatge). 
• Organitzar una activitat de demostració sobre bolquers reutilitzables.  
• Organitzar una activitat sobre un «bar d’aigua» (tast amb els ulls tapats de diferents tipus d’aigua, 

incloent-hi l’aigua de l’aixeta). 
• Organitzar una activitat per promocionar els adhesius contra el correu brossa.   

 
Allargar la vida dels productes: 
• Organitzar col·lectes de productes per reutilitzar (o col·laborar amb organitzacions que facin aquesta 

activitat).  
• Organitzar mercats de segona mà i d’intercanvi.  
• Organitzar seminaris sobre la transformació de productes gastats o vells (instruments musicals, draps, 

nines, etc.) o de decoració. 
• Organitzar un seminari de reparació de bicicletes i petits retocs (costura, etc.).  

 
Llençar menys residus: 
• Iniciar el compostatge comunitari, organitzar visites a una instal·lació. 
• Organitzar un curs de cuina per aprofitar les sobres de menjar.  
• Organitzar seminaris sobre la lectura de les etiquetes (dates de caducitat, etc.). 
 
2. Activitats per a empreses/indústria 
 
Sensibilitzar sobre l’excés de residus: 
• Fomentar accions relacionades amb els clients (una mostra en un establiment, comparacions del carretó 

d’anar a comprar, competicions, etc.).  
• Incrementar la conscienciació del personal (mitjançant exposicions, estands d’informació, activitats, 

conferències, etc.). 
• Organitzar una activitat en un estand per al públic.  
• Animar els productors.  
• Publicar eines per augmentar la conscienciació, difondre informació, etc.  
 
Produir millor: 
• Organitzar una acció per prevenir els residus a l’oficina (especialment el paper, imprimir amb menys 

paper, etc.). 
• Organitzar una acció per reduir l’embalatge (embalatge reutilitzable, etc.).  
• Crear una acció basada en el disseny ecològic dels productes i l’embalatge (mostrar els resultats dels 

esforços, llançar un producte nou amb un disseny ecològic, etc.).  
• Organitzar una acció d’optimització de la cadena de producció per reduir els abocaments. 

 
Consumir millor: 
 
Per als clients 
• Crear una acció de promoció de les bosses d’anar a comprar reutilitzables. 
• Crear una targeta de fidelitat de ciutadà ecològic que recompensi les accions ecològiques. 
• Instal·lar plafons informatius als supermercats que indiquin quins productes generen menys residus 

(productes específics, recarregables, a granel o amb embalatges reciclables, embalatges grans per a 
productes alimentaris no peribles, contenidors de condiments, flascons, etc.). 

• Repartir llistes de la compra als clients per evitar les compres innecessàries (per a les 
empreses/indústries amb gran distribució).  
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A l’empresa/indústria: 
• Adoptar una política de compres sostenibles per als subministraments d’oficina, les línies de producció, la 

cuina, etc.  
• Instal·lar dispensadors d’aigua.  
• Instal·lar màquines de cafè que acceptin tasses en lloc de funcionar només amb gots de plàstic.  
 
Allargar la vida dels productes: 
• Organitzar la donació d’ordinadors antics, mobles vells, etc., per a l’economia social, escoles, etc. 
• Posar en marxa una activitat de recuperació d’embalatges, neveres portàtils, etc.  
• Recuperar tot el que es pugui aprofitar quan s’eliminin arxius, carpetes i carpetes d’anelles que es puguin 

reutilitzar o donar a escoles municipals.  
• Organitzar una activitat de reparació de productes per fomentar les reparacions.  

 
Llençar menys residus: 
• Crear una activitat de prevenció dels residus en el projecte de cuina (elaboració i consum).  
• Començar a compostar, fomentar el compostatge, etc.  
 
 
3. Activitats per a entitats educatives 
 
Sensibilitzar sobre l’excés de residus: 
• Interactuar amb els nens i plantejar-los preguntes sobre els residus que produeixen i els seus 

coneixements reals sobre les activitats escolars i extraescolars.  
• Organitzar una pluja d’idees sobre els mètodes per reduir els residus a l’escola. 
• Organitzar una visita a una instal·lació que s’encarregui del problema dels residus i la prevenció 

(instal·lació de compostatge, taller de reparacions, botiga d’articles de segona mà, etc.).  
• Reunir actors locals perquè col·laborin en un projecte comú (escoles, empreses/indústria, etc.).  
• Organitzar una conferència o projectar una pel·lícula amb un debat posterior.  
• Elaborar i publicar informes a Youtube, Facebook, etc. 
• Organitzar una exposició d’activitats i/o els resultats obtinguts per als pares/residents de la zona. 
 
Consumir millor: 
• Organitzar una acció promocional sobre material escolar ecològic.  
• Organitzar activitats als menjadors de les escoles.  
• Fomentar la degustació d’aliments amb menys embalatge. 
 
Allargar la vida dels productes: 
• Organitzar col·lectes per reutilitzar els productes. 
• Organitzar activitats de bricolatge per reutilitzar material amb una exposició posterior. 
 
Llençar menys residus: 
• Plantejar un repte per reduir el consum de paper: reutilitzar el paper que només estigui imprès per una 

cara (paperera de reciclatge), utilitzar ambdós costats dels fulls, enganxar adhesius contra el correu 
brossa, administrar les impressions, utilitzar manuals.  

• Posar en marxa un projecte contra l’embalatge dels aliments. 
• Començar a compostar. 

 


