
SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

ESC SEGIMON COMAS, Sant Quirze de Besora 

Aquest és el tercer curs que l’escola participa a la Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus com una actuació del Programa escoles verdes. L'objectiu 

és organitzar durant una mateixa setmana, i arreu d'Europa, accions de 

sensibilització sobre la prevenció de residus. Aquest any s’ha celebrat entre el 

19 i el 27 de novembre. 
Durant aquesta setmana, des de l’escola, i com a mostra del nostre compromís 

per viure en un món més sostenible, ens vam proposar iniciar actuacions per 

reduir el consum de paper a l’escola i fer-ne la difusió a escala local. 

Ajuntament i escola hem treballat junts per organitzar un ventall d’activitats. 

Aquestes actuacions, les continuem treballant actualment per aconseguir una 

millora del món on vivim, començant per la nostra escola i el nostre poble. 

Una de les actuacions amb alta participació va ser el concurs de receptes de 

cuina: es va proposar als habitants de Sant Quirze que escrivissin receptes fetes 

amb sobralles de menjar. Per donar a a 

conèixer aquesta acció, una alumna de 

Cicle superior, del Comitè Verd, va fer 

un cartell que es va penjar a tots els 

establiments d’alimentació del poble. 

Des de l’Ajuntament van fer unes 

bústies ecològiques on dipositar les 

receptes. Es va aconseguir una 

participació força nombrosa i entre tots 

els participants es van escollir tres 

receptes per a fer un “Menú 

Sostenible”. 

Les activitats van cridar l’atenció a 

l’Agència Catalana de Residus i ens van 

venir a filmar al llarg de dos dies. La 

primera de les gravacions que varen fer 

va sortir a l’Espai Terra de TV3. Va ser 

una gran festa a l’escola. 

Aquí en teniu l’enllaç: 

Espai Terra 24-11-2011 (minut 6:05) 

També podeu visitar les nostres accions al bloc de l’Escola Segimon Comas, 

dins l’apartat d’Escola Verda: 

Segimon Comas - Escola Verda 

 


