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Amb el Suport de  
la Comissió Europea 
 

 
 
Amb la col·laboració de: 
 

 
 PROGRAMA DE VISITES TÈCNIQUES  
 CONFEREÈNCIA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 GIRONA, 25 DE NOVEMBRE DEL 2009 
 
 
08:00 Recollida en autocar dels participants a Girona davant del 

Punt de Benvinguda de la Ciutat (c/ Berenguer Carnicer, 3 
Girona).  

 
08:15 Trajecte de Girona a Olot: Projecció de vídeo i presentació 

del Projecte de bolquers reutilitzables per a la gent 
gran de la Residència Pare Batllori amb la col·laboració 
de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), (Barcelona).  

 
09.00 Visita a la planta de processament de roba de segona 

mà de l’empresa d’inserció ADAD-L’Encant de la 
Cooperativa Roba Amiga (c/ Fluvià 18 Olot) 
 
Presentació de la planta de processament de roba de 
segona mà ubicada a la ciutat d’Olot amb un volum anual de 1.000 tones de 
roba tractada. La roba prové de 205 contenidors de recollida selectiva repartits 
per les comarques gironines. La destinació de la roba després de ser 
seleccionada qualitativament i quantitativa és la reutilització (a les botigues de 
l’associació o mitjançant exportació), el reciclatge o el rebuig final.  

 
10:30 Trajecte d’Olot a Malla.  
 
11.30 Visita a les instal·lacions de la Mancomunitat La Plana i la Fundació ARETÉ 

(www.mancoplana.cat/localitzacio_manco.htm). 
 

Presentació d’una experiència en reutilització de la fusta: Visita a la planta 
de fabricació de compostadors, horts urbans i jardineres del Centre Especial de 
Treball de la Fundació ARETÉ i la botiga del centre amb productes reparats i 
restaurats procedents de la deixalleria. 

 
Presentació d’una experiència en autocompostatge: Visita del compostador 
comunitari en actiu i presentació del procés com exemple sostenible promogut 
per la Mancomunitat La Plana.  

 
Presentació d’eines educatives en la prevenció de residus: Mostra d’un 
conjunt de jocs didàctics i lúdics elaborats per la Mancomunitat amb resultats 
exemplars en les escoles de cicle infantil i primari. 

 
13:00 Trajecte de Malla a Girona: Projecció de vídeo i presentació del Projecte de 

recuperació d’ordinadors amb finalitats socials de l’Associació Andròmines 
(Montcada i Reixac) que forma part de l’Associació Espanyola de Recuperadors 
d’Economia Social i Solidària (AERESS). 

 
14.00 Fi del programa de visites al Punt de Benvinguda de la Ciutat de Girona.  


