
 

 
 

6 de novembre de 2018 
Casa de Cultura de la Diputació de Girona 
(plaça de l’Hospital, 6. 17002 Girona. 1a planta, aula A) 

 
 
OBJECTIUS 
- Analitzar la situació i reptes actuals de la gestió dels residus, la comunicació i la implicació ciutadana per 

imaginar fórmules per trencar el sostre de resultats de la recollida selectiva més enllà d’aspectes relacionats amb 
la gestió. 

- Explorar i crear noves línies d’acció comunicativa i participació des de les necessitats i visió ciutadana i la 
transversalitat en la gestió 

- Desenvolupar idees sobre diferents tipologies d’accions relacionades amb la prevenció de residus. 
- Conèixer l’eina de treball Manual Thinking per aplicar en qualsevol tipus de procés exploratori i creatiu. 

 
 
PROGRAMA 

09:30 h   Introducció  
 

09:45 h  Una dinàmica de treball per canviar enfocaments de  les estratègies d’acció i    
comunicació 
Un cop d’ull crític a l’estat actual, reptes i objectius de la comunicació per a millorar la gestió dels residus. 
Què hem fet, com ho hem fet i quins resultats hem obtingut. Orientacions pel treball exploratori i creatiu. 
 

10.05 h Metodologia Manual Thinking 
Característiques de l’eina Manual Thinking i els principis per treballar amb MThk: escalfament per iniciar el 
treball. 
 

10.20 h Metodologia exploratòria  
Dinàmica 1 i 2 ( mind maps): exploració des d’una perspectiva tècnica i ciutadana. 
 

11.10 h  Pausa 
 

11.45 h Alguns elements inspiradors per continuar el trebal l creatiu  
 

11.55 h Exploració d’alguns projectes tipus de prevenció de  residus  
Dinàmica 3 (brainwriting) : esbossar diferents projectes de gestió i comunicació relacionats amb la 
prevenció dels residus considerant els criteris de transversalitat, retorn ciutadà i valor social. 
 

12.40 h  Conclusions i debat final  
 

COORDINACIÓ 

Ton Aymemí, expert en comunicació, investigació i gestió per a la sostenibilitat. 

 

 
Podeu fer la inscripció, abans de les 14 h del 5 de novembre, mitjançant l’enllaç següent: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_q9PtJe0ti1BwqfYvZmneukf_MU-pPst_9DJOEBwsJt6dEQ/viewform 
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