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Presentació
Actualment qualsevol persona de les nostres comarques, petita o gran, genera de
l'ordre d'1 a 5 kg de brossa al dia, que equival a una tona al cap de l'any per una família
estàndard. La gestió d'aquest residus i la seva problemàtica ambiental són elements
amb una repercussió social important que afecten a les administracions i a la percepció
ciutadana sobre el seu entorn. Probablement la tasca més efectiva de cara a evitar la
generació del problema es troba en activar la prevenció i en definitiva, en tendir a un
consum més responsable i a l'elecció de productes i serveis amb menor o més
moderada petjada ecològica. Entre els àmbits més exemplificants per avançar en
prevenció destaquen el treball als municipis i a les escoles.

Objectiu
Proporcionar eines pràctiques per tal d'aconseguir rebaixar la quantitat de residus
que es generen, i progressivament introduir bons hàbits en el consum que ajudin a
caminar en aquesta direcció.

Destinataris
La jornada està especialment adreçada a mestres, professionals de l'ensenyament,
tècnics de l'administració i agents del sector, alcaldes i regidors de l'àmbit, estudiants
i públic interessat.

Programa
x

9:15 h - 9:30 h Presentació
Mª Dolors Tella  Directora dels Serveis Territorials de Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat

Bloc 1. Estratègies per a la prevenció dels residus i el consum responsable als
municipis i a les escoles

9:30 h - 10:15 h La prevenció al municipi i a les escoles, un llarg camí per a recórrer
Mireia Padrós tècnica del Departament de Prevenció de l'Agència de Residus de Catalunya

10:15 h -10:45 h Experiències de prevenció al Pla d'Urgell
Roser Boldú tècnica de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

10:45 h - 11:15 h Experiències de prevenció a la Segarra
Jordina Fontanet tècnica de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de la Segarra

11:15 h - 11:45 h Pausa- cafè

11:45 h - 12:30 h Avaluació dels resultats de les accions de prevenció de residus
Montse Masanas tècnica de l'àrea de residus i cicle dels materials de l'Agència d'Ecologia Urbana de
l'Ajuntament de Barcelona.

Bloc 2. Presentació d'eines i accions de prevenció

12:30 h - 13:30 h Taula d'experiències
Concepció Sans  gerent d'ALBIRKA Punt SL, fabricant d'EMBOLCAT

Emma Valenzuela  SPORA serveis ambientals, empresa comercialitzadora de productes per a la
reducció de residus

Anna Pi i Núria Arrufat  mestres CEIP  ALBIRKA d'Arbeca, Escola Verda

Anna Sans  AMPA col·legi Nostra Sra. de Montserrat de les Borges Blanques, programa de socialització
de llibres de text

Mireia Bonastre tècnica de medi ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, guarniment
sostenible de nadal als centres d'ensenyament

Modera
Toni Costa,  tècnic de LA LLENA AMBIENTAL, SCP


