
11.00 h - Les recollides de residus: presents i futurs d'Europa a 
Girona
Jan Picó, tècnic en disseny sistèmic de la cooperativa de 
projectes ambientals La Copa 

Eva Agulló, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de 
Vilablareix

11.15 h - Nous models de recollida: el cas i els reptes de 
Vilablareix

En les darreres dècades, la pressió per augmentar el reciclatge 
ha crescut considerablement. Les polítiques de la Unió Europea 
estableixen uns estàndards i unes normatives que pretenen 
haver instaurat l'economia circular cap al 2050. Però amb 
responsabilitats creuades entre diferents administracions els 
models de recollida i l'efectivitat són molt variables. Com serà la 
recollida en el futur?

Alfredo Jornet, investigador del Grup de Recerca en Cultura, 
Educació i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona

10.30 h - Economia circular: mètodes i casos

Silvana Mallia, directora de màrqueting de Coffee Center

Un sac de cafè viatjarà milers de quilòmetres per portar el gra 
que conté al punt de consum. Però, què se'n farà d'aquest sac un 
cop hagi estat utilitzat? Passarà a ser un residu? Coffee Center 
compta amb ECOSOL per al seu programa d'economia circular: 
Explicaran la seva experiència en la transformació dels residus 
de l'empresa en productes i regals.

La crisi de sostenibilitat i la necessitat de transformació social 
presenten reptes nous i difícils per a les institucions educatives, 
tant les formals (escola) com les informals i no formals (lleure 
educatiu, família). En aquesta xerrada abordarem com s’ha 
treballat aquest repte des de perspectives d’educació dirigides a 
la transformació social i al bé comú, sobretot a Noruega, però 
també en altres països europeus.

Raquel Alonso, tècnica d'acompanyament a la inserció i 
prospecció d'empreses d'ECOSOL

Maite Tixis, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilablareix

9.45 h - Educació, sostenibilitat, i psicologia del canvi social

9.30 h - Benvinguda

Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Programa 

L'Ajuntament de Vilablareix, després d'implementar el sistema de 
recollida porta a porta, avança en la personalització del models 
de recollida amb el pagament per trams. Però com es fan els 
canvis en els models de recollida? I sobretot, quins reptes 
sorgeixen quant a la comunicació i l'educació de la ciutadania?

11.30 h - Pausa per esmorzar

Tallers

Girona.
diferents programes sobre medi ambient de la Diputació de
Educadors ambientals de les entitats que participen en els

La consciència creixent del fet que vivim en un món nit i que 
l'economia extractiva actual no és sostenible ens està portant a 
transitar cap a noves economies circulars. Però aquestes 
transicions plantegen reptes en molts sentits, entre els quals, 
la reeducació de les persones en noves pràctiques i relacions 
amb els materials. En aquesta jornada abordarem 
experiències pedagògiques per conscienciar, educar i fer 
partícips les persones en aquests nous sistemes organitzatius. 
També descobrirem quines necessitats i reptes educatius hi 
ha, i intentarem trobar-hi resposta a través del joc.

Destinataris:

Fins el 12 de març a través de l'enllaç: 
https://forms.ofce.com/e/TeX0sGbRCN

Inscripcions:

17180 Vilablareix
Centre Cultural Can Gruart. C/ de la Farigola, 50

Vilablareix, 14 de març de 2023

XIII Tallers de la Diputació 
de Girona per a 
educadors ambientals 
sobre residus i economia 
circular

Lloc

Preu
La jornada és gratuïta.

Us convidem a compartir aprenentatges, 

experiències i reexions fruit d’aquesta 

jornada.

12.00 h - Tallers 1a ronda (s'ha d'escollir un dels tres tallers)*

Tallers

12.45 h - Tallers 2a ronda (s'ha d'escollir un dels tres tallers)*

Dinamitzada per La Copa

B «Jugar amb el futur i la sostenibilitat»

Una peça molt important i sovint oblidada en la sostenibilitat i, 

per tant, en economia circular (i els comportaments personals) 

és la comprensió de les escales temporals i els futurs. En aquest 

taller utilitzarem el joc per explorar els efectes de les decisions i 

els comportaments des d'una perspectiva sistèmica i a llarg 

termini, ns «al col·lapse». Joc cedit per la Universitat Erasmus de 

Rotterdam.

Impartit per La Copa

A  «Identiquem els reptes i recursos en economia circular i 

residus»

C «Posem en pràctica l'upcycling. Manipulem i transformem 

materials»

Impartit per Judit Algueró, de Lovely Trash

Impartit per La Copa

La indústria tèxtil té una gran presència al nostre territori i, alhora, 

és una de les més contaminants. Malgrat que s'intenta que 

aquesta indústria sigui cada cop més sostenible, la solució passa 

en bona part per allargar la vida dels teixits tant com sigui 

possible, ns a reciclar-los perquè esdevinguin teixits nous. En 

aquest taller, aprotarem peces tèxtils i les transformarem en 

productes nous.

Quins recursos utilitzeu per educar sobre economia circular i 

reciclatge? En aquest taller identicarem els reptes que han 

sorgit al llarg del matí i pensarem estratègies per afrontar-los tot 

combinant les experiències dels participants i els principals 

materials sobre disseny d'economies circulars.

13.30 h - Cloenda
Organització

Amb la col·laboració de

https://forms.office.com/e/TeX0sGbRCN
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