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• L'objectiu és oferir als ajuntaments i centres escolars, tallers i 
propostes educatives encaminats a facilitar la formació i la 
conscienciació en els camps específics de l'eficiència energètica, la 
minimització de residus i la lluita contra el canvi climàtic, 
mitjançant les activitats educatives ofertades.

• 43 activitats programades, de les quals 19 són de residus i les 

bones pràctiques que hi estan vinculades.

• Cada activitat està subvencionada en un 75% per la Diputació de 
Girona.

• Cerca d’activitats i contacte amb les entitats organitzadores al web 
de la Diputació de Girona: 
http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics

Suport a la Setmana Europea de 

Prevenció de Residus 2014

Programa Tallers Ambientals



Jornada de formació “Prevenció
del malbaratament alimentari des 
del món local”

• L’objectiu és donar criteris per portar a terme la 
comunicació i sensibilització per prevenir el 
malbaratament alimentari, conèixer quins àmbits 
municipals cal incidir (comerç local i mercats 
municipals, escoles, restauració, ciutadania,...), així
com tenir en compte un aprofitament del menjar en 
condicions de seguretat alimentària.

• Adreçada a tècnics de medi ambient, serveis socials, 
també altres persones o col·lectius interessats 
(gestors menjadors escolars, entitats,…)

• Data: novembre-desembre 2014
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Anunci en premsa

• Difusió del missatge de la Setmana i 

anunci de les activitats municipals 

programades.

• Termini 10 de novembre per 

comunicar activitats programades 

pels ens locals a  cilma@cilma.cat

• Publicació en el Diari de Girona i El 

Punt Avui el 22 de novembre de 

2014
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En resum:

Per què participar en la Setmana? Per valorar les 

iniciatives existents o iniciar una nova acció a llarg termini 

per reduir residus, compartir i intercanviar experiències, 

accés a recursos comunicatius,...

Com participar a la setmana? Us heu d’inscriure a través 

del formulari d’inscripció disponible al web de l’ARC fins 

el 31 d’octubre i acceptar els criteris de participació. 

Quines accions podeu presentar?  un taller de 

reutilització, una conferència sobre hàbits de consum 

responsable, un mercat d’intercanvi, quantificar la 

prevenció dels residus amb “Accions Comunes”, un 

projecte de gestió interna per reduir un flux de residus, ...

Més informació: http:// www.arc.cat/setmanaprevencio

http://www.ewwr.eu/ca/

Vídeo resum de la 

Setmana de l’any 

2013:


