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Arriba la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus 
 
L’esdeveniment tindrà lloc del 20 al 28 de novembre arreu del continent 
europeu 
 
Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebraran a 
Catalunya 266 activitats per conscienciar la ciutadania de la importància 
de generar menys residus 
 
Del 20 al 28 de novembre se celebrarà arreu del continent la II Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, amb l’objectiu de donar a conèixer la importància de generar 
menys residus i de difondre diferents iniciatives en aquest àmbit.  
 
L’esdeveniment està organitzat per 31 regions europees i ja s’han programat prop de 
3.000 activitats, 266 de les quals tindran lloc a Catalunya. Les activitats tractaran la 
prevenció des de cinc grans eixos: sensibilitzar sobre l’excés de residus, produir millor, 
consumir millor, allargar la vida dels productes i llençar menys residus. 
 
A la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya, que és un dels organismes 
promotors de la Setmana, es pot consultar l’agenda de les activitats que es faran arreu 
del territori. D’altra banda, aquí us destaquem algunes de les cites més rellevants: 
 

 20 de novembre, a les 11.00 hores: Batucamob “Fem soroll per la prevenció de 
residus” 

o Plaça de la Natura del Park Güell (Barcelona) 
o Plaça de l’Esglèsia (Cornellà de Llobregat) 
o Plaça Catalunya (Molins de Rei) 

 
 23 de novembre, 9.30 hores: VIII Jornada de Prevenció de Residus Municipals 

(Teatre Fortuny de Reus) i Enrenou de Mobles (Llotja de Reus). 
 

 25 de novembre, a les 11.00 hores: Batucamob “Fem soroll per la prevenció de 
residus” a les escoles de primària d’Igualada (Anoia) i a l’escola Santa Creu 
d’Anglesola (Urgell). 

 
 
Podeu consultar l’agenda d’activitats de la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus en el següent enllaç: http://www.arc.cat/webarc/jsp/prevencio/ca/cercar.jsf 
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