
Ajuntament de Castellar del Vallès

Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2021

Del 20 de novembre al 28 de novembre de 2021

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte de 3 anys que
rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar
durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la
prevenció de residus. 

Una Setmana Europea per:

La 13 edició tindrà lloc del 20 al 28 de novembre de 2021 i el dia temàtic posa el
focus en el binomi comunitat circular, comunitat sostenible, treballem plegats per
un planeta residus zero!

Enguany s'ha creat un portal interactiu de recursos virtuals que és un esforç
compartit entre l'Agència de Residus de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Diputació de Barcelona, amb la coordinació de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat. 

En total, el portal recull més de 40 recursos virtuals entre infografies, vídeos, reptes,
webinars i l'estrena d'una websèrie de 13 capítols. 

El portal està plantejat no només com un catàleg de recursos sinó com una narració
que permet entendre la problemàtica dels residus i la importància de la prevenció
dels residus a mida que anem descobrint el conjunt de recursos (sigui per temes o
per tipus d'activitats).

 

Entre d'altres, destaquen les propostes següents:

file:///


Jocs interactius educatius, per aprendre amb els més petits de la casa tot
jugant El menjar no es llença
Receptes d’aprofitament boníssimes
Exposició virtual Reduïm Residus
No et pots perdre la Websèrie FTM (Fes-ho tu mateix!), on repassem
13 maneres de reduir els residus de manera dinàmica i visual
Exposició interactiva: Suma't al repte de fer fora els plàstics
Revista Viure sense plàstics i infogràfies Fora plàstics

D'altra banda, també podeu participar al taller "La moda que incomoda", sobre
com reduir els residus tèxtils, que tindrà lloc a la vila el dimecres 24 de novembre i
que arriba de la mà del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

Actes celebrats

Dimecres 24 de novembre de 2021

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web
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https://bit.ly/jocselmenjarnoesllenca
https://bit.ly/ReceptesAprofitament
https://www.diba.cat/mediambient/-/reduim-residus-virtual
https://bit.ly/FTMwebserie2020
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/genially-repte-fer-fora-als-plastics
https://www.diba.cat/documents/471041/346916537/Viure+sense+pl%C3%A0stics+07.pdf/30099d1a-0536-443c-dc85-fa66db831a3c?t=1611767357907
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/infografies-fora-plastics
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

