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La Setmana Europea de la Prevenció de Residus! 
 
La tercera edició de la Setmana Europea de la Preve nció de Residus es celebrarà del 19 al 
27 de novembre de 2011 i hi participaran centres ed ucatius, administracions, associacions i 
empreses de més de 30 regions de 24 països d’Europa  amb activitats de comunicació i 
sensibilització sobre la prevenció de residus. 
 
Les iniciatives més innovadores i aplicables es dis tingeixen amb el Premi Europeu de la 
Prevenció de Residus. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya, com a administració competent a Catalunya sobre la gestió de 
residus, participa com a soci en aquest projecte i compta amb el suport del programa LIFE+ de la 
Comissió Europea. La setmana té com a objectiu augmentar la sensibilització a favor de la 
prevenció mitjançant el foment d'accions de comunicació adreçades a la ciutadania, les empreses, 
les institucions publiques i a les institucions educatives, entre d’altres. 
 
Quines accions educatives podeu organitzar? 
 
Els centres educatius que decideixin participar en la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus hauran d’organitzar una acció entre el 19 i el 27 de novembre de 2011 . Des d’un 
projecte de gestió interna per reduir un flux de residus a una visita d’estudi als tallers de 
reparacions del barri, una conferència amb actors locals, tallers de bricolatge amb exposició final, 
un mercat d’intercanvi de joguines, degustació d’aliments amb menys embalatge, un concurs 
d’idees entre l’alumnat, tast d’aigües o bé sumar-se a la nova campanya del Dia sense paper. 
Aquestes activitats poden adreçar-se tant als agents que intervenen en la comunitat educativa com 
al públic en general. 
 
Quins recursos ofereix la Setmana? 

El projecte posa a la vostra disposició un conjunt d’eines de comunicació (cartells, jocs virtuals, joc 
de l’oca, plafons d’exposició, vídeos, tríptics, jocs online, ebooks, etc.) en 13 llengües (entre 
d’altres català, anglès, francès, castellà...) i amb la possibilitat de personalitzar-les.  
 
L’Agència de Residus de Catalunya ofereix orientació i un seguit de recursos: fitxes temàtiques, 
vídeos i idees d’activitats, tot pensat per ajudar als participants. Trobareu accés a bones pràctiques 
i vídeos des de l'enllaç al final d'aquest escrit.  
 
Us animem a participar en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus per compartir i 
difondre els vostres projectes en prevenció, participar en l’elaboració de noves fitxes temàtiques i 
participar en la propera convocatòria del Dia sense Paper de la Setmana. 
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El “Dia sense paper”, una nova iniciativa per a la prevenció de residus! 
 
La quantitat diària de residus que es generen als centres escolars varia molt però és habitual que 
el paper sigui un dels més importants. Tot i que les escoles fan tot el possible per reutilitzar i 
reciclar la major part d'aquest residu, és convenient reduir-ne el consum. 
 
En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, els centres escolars tenen 
l’oportunitat d'afegir-se al “Dia sense paper”! El repte és clar: no utilitzar el paper durant tot un dia. 
Qualsevol tipologia de centre pot participar-hi.  
 
Els objectius del “Dia sense paper” són posar de manifest la dependència que en tenim i la varietat 
de formes en què el fem servir durant la jornada escolar. En aquest sentit, eliminar el paper per un 
dia permetrà adonar-nos de la quantitat que se’n consumeix i, el que és més important, ens 
ajudarà a reflexionar sobre com se’n pot reduir el seu ús en el futur. 
 
Properament es posarà a disposició dels centres escolars informació més detallada sobre les 
activitats proposades per celebrar el “Dia sense paper”. 
 
 
 
Per a més informació:  
 
Informació complementaria, recursos comunicatius (vídeos, fitxes...) i inscripcions consulteu:  
www.arc.cat/setmanaprevencio2011 

Inscripcions obertes de l’1 de setembre al 4 de nov embre de 2011. 
 
 
Agència de Residus de Catalunya, Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge 
prevencioifomentreciclatge.arc.dmah@gencat.cat  


