
 

09:45 - La reutilitzacio i la preparacioóper a la reutilitzacioóa Catalunya:  situacioóactual i linies 
 d’actuacioó
                 
             Pilar Chiva, Directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya
 www.residus.gencat.cat
             
                 Presentació de la Diagnosi de la reutilització i la preparació per a la reutilització a Catalunya i de la Guia 
 d’R i PxR a les deixalleries i a altres instal·lacions de titularitat pública de Catalunya, dos nous documents que
 aposten per quanti�car la reutilització i la preparació per a la reutilització de tots els materials que es reben
 a les deixalleries i a altres instal·lacions de titularitat pública.   
                

    

10:05 - CERREC, “Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks” 
 
                 Matthías Neitsch, Gerent de Repanet
 www.cerrec.eu

 El representant de REPANET (Xarxa de reutilització i reparació d’Àustria), i soci de CERREC,  ens presentarà 
 aquest projecte iniciat l’any 2011,  �nançat per la UE i implantat a  7 països d’Europa, que té com a objectiu  
 avaluar, assessorar i disseminar activitats en el camp de la reutilització i la preparació per a la reutilització.
 

                 
 

     
          
     

 .    

 

10:15 -   Calculadora en linia  del CO2 que s’evita amb la reutilitzacioó
 
                 Arantxa Ramos, Secretaria Tècnica de l’Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria
 (AERESS) www:reutilizayevitaCO2.aeress.org 
  
 Presentació d’aquesta eina en línia que calcula de  manera interactiva les emissions de CO2 que s’eviten amb
 la reutilització de diferents productes (roba, mobles, AEE, etc). L’eina mostra els resultats de diferents unitats
 equivalents, com ara els cotxes eliminats de la circulació durant un dia o els arbres necessaris per eliminar la 
 mateixa quantitat de CO2 en un dia. 

 
  
 

 

  

10:25 - 

10:35 - ECO PARK - Parc de reciclatge i prevencioóde residus: l’exemple de Kretsloppsparken Alelyckan
            
                Pal Martensson, Coordinador del Departament de Gestió Sostenible de Residus i d’Aigua de Göteborg 
                www.goteborg.se
                
                El parc que es presenta és més que una deixalleria, ja que combina reutilització, reparació i venda de segona 
                mà en una mateixa instal·lació. A més, es distingeix dels de la resta de Suècia pel fet que encoratja els 
                visitants a veure els objectes rebuts al parc i els convida a fer donacions d’objectes de segona mà per 
                vendre’ls al centre.

10:45      Debat

12:00      PAUSA CAFEÈ

          

  
   

 

      

 
     

 

   

  

BLOC 1

09:00 - RECEPCIOÓDELS ASSISTENTS
09:30 - Inauguracioó

12a Jornada de Prevencioóde Residus

27 NOV 2014 Reutilitzacio
 i preparacio

      per a la 

      reutilitzacioó

  Millor que nou 

 Albert Torras, Cap de Secció de Prevenció de Residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  www.amb.cat

Coneixerem de primera mà aquest projecte emblemàtic i pioner que fomenta, mitjançant tallers, guies, 
mercats de segona mà  i altres activitats, l’allargament de la vida útil d’objectes. 



 

´

´

´

´

BLOC 2

12:30                                        Els assistents hauran d’escollir 3 dels casos que es proposen a continuació. Cada presentació
   té una durada de 30 minuts. Les presentacions es faran simultàniament en grups reduïts de 
   deu persones, en tres torns consecutius. L’elecció de les taules es farà durant la pausa cafè.

TAULA 1  Donar una segona vida a les joguines

   Núria Fradera, Tècnica del Departament de Gestió de Residus de l’Ajuntament de 
   Barcelona
   www.bcn.cat

   Posada en marxa d’una prova pilot per reutilitzar les joguines usades que el ciutadà deixi
   als Punts Verds del barri o als Punts Mòbils de la ciutat de Barcelona. El nou servei pretén
   allargar la vida útil de les joguines i garantir el bon tractament de les que no es puguin
   apro�tar.

TAULA 2  Deixalleria de la Mancomunitat de l’Urgellet i la seva botiga 
   d’aparells electrics i electronics de segona mà

   Jordi Vilaró, Gerent de la la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet
   www.meu.cat

   Coneixerem la gestió de la deixalleria, la qual selecciona i emmagatzema els AEE i els RAEE
   reutilitzables i un cop per setmana els trasllada a la botiga de la Seu d’Urgell, on es 
   reparen i es netegen per posar-los a la venda.
   Els mobles es destinen a botiga de segona mà del Taller Claror i, la roba, a Càritas.

TAULA 3  El valor dels objectes reutilitzables a la deixalleria de 
   Sant Cugat: intercanvi amb punts

   Cristina Paraira, Tinenta d’Alcalde de Presidència, Serveis Urbans i Sostenibilitat de 
   l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
   www.santcugat.cat

   A la deixalleria de Sant Cugat, la reutilització dels RAEE és directa: els usuaris se’n poden
   endur tres a l’any. Aquesta experiència ha inspirat un nou projecte en fase de 
   desenvolupament. Es crearà un gran espai-botiga a la deixalleria on els usuaris bescanviaran
   els objectes reutilitzables per punts i se’n podran emportar d’altres amb els punts 
   acumulats. També comptarà amb un magatzem de materials per fer manualitats i s’oferirà
   a les escoles i artistes locals i un taller.

TAULA 4   Vilanova i la Geltru i les seves 10 edicions del Mercat de segona mà

   Blanca Albà, Regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Esports de l’Ajuntament de 
   Vilanova i la Geltrú.
   www.vilanova.cat

   Aquest mercat va iniciar el seu camí l’abril de 2011 i cada any se n’han celebrat 3 edicions, en
   cadascuna de les quals ha augmentat el nombre de parades participants. En aquesta jornada
   ens explicaran la logística, els serveis i els recursos emprats per garantir l’èxit d’aquesta
   iniciativa.

TAULA 5   EKORREPARA, els electrodomestics solidaris

   Miguel Alcántara, Encarregat General d’Ekorrepara
   www.ekorrepara.com

   Ekorrepara és una cooperativa basca sense ànim de lucre que pretén recuperar els RAEE
   que s’han abandonat per tal de donar-los una segona vida útil. Ens explicaran el funcionament
   logístic d’aquesta entitat, que obté aparells de 72 punts de recollida, els repara i els posa a
   la venda seguint uns principis de qualitat (garantia, netedat, servei d’atenció al client, etc.).
   

   



 

TAULA 6 Una deixalleria universitària: el cas de la UAB
   
  Paco Muñoz, Tècnic de Medi Ambient de l’O�cina de Medi Ambient de la Universitat Autònoma de
  Barcelona
  www.uab.cat

  Amb els objectes que rep la deixalleria de la Universitat Autònoma es crea un aparador virtual que
  s’actualitza setmanalment, on s’ofereix el material tal com arriba. Per retirar els elements que puguin
  interessar cal fer una reserva via web i és a través d’aquest mateix mitjà que també es comunica
  si es concedeixen els elements en qüestió.

TAULA 7 Mobles solidaris a Valls. Ajuntament, Càritas i Creu Roja uneixen forces 

  Judit Fàbregas, Regidora d’Acció Territorial, Habitatge i Barri Antic, Ajuntament de Valls.
  www.valls.cat

  El projecte Mobles Solidaris impulsat per l’Ajuntament de Valls, amb la col·laboració de Cáritas i de
  la Creu Roja, té com a objectiu, per mitjà de la deixalleria, facilitar la reutilització de mobles i altres
  objectes a persones necessitades i generar en un mateix projecte un bene�ci social, ambiental i
  econòmic.

TAULA 8 Mercat d’intercanvi entre escoles a Vic

  Josep Rafús, Regidor d’Urbanisme, Habitatge, Món Rural i Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic
  www.vic.cat

  Aquest mercat, on no s’utilitzen diners ni cap tipus de moneda, és una activitat que consisteix en
  l’intercanvi d’objectes d’una tipologia concreta (material esportiu, llibres, còmiocs i jocs i joguines)
  entre els alumnes de 8 a 10 anys de diferents escoles de Vic. Premi Europeu de Prevenció de 
  Residus 2013, categoria Institucions educatives.

TAULA 9 Projecte impremta i escoles

  Josep Amat, Tècnic en Organització, Arts Grà�ques Orient
  www.escolaimpremta.com

  Les impremtes disposen de molt material sobrant que es llença i al qual es podria donar un segon
  ús. D’aquesta realitat va sorgir la idea de donar aquest material a les escoles. Per fer-ho s’ha 
  desenvolupat una plataforma de relació escola-impremtes que permet a les escoles posar-se en
  contacte amb les impremtes més properes a mesura que necessiten material.

TAULA 10 Infintloop

  Dídac Ferrer, Director d’Innovació de Tarpuna
  www.in�nitloop-org

  L’In�nitloop és un embolcall reutilitzable que es regala amb el regal, i afegeix valor a l’obsequi (si
  te’l quedes, es trenca la cadena). Quan es regala un in�nitloop, es pot descobrir en un mapa la seva
  vida anterior des d’un “smartphone” mitjançant la seva etiqueta que incorpora un codi QR. A més,
  l’embolcall es confecciona principalment en tallers d’entitats que treballen per a la inclusió social.
  Aquest producte va rebre una menció als Premis Disseny per al Reciclatge (DXR) 2013 per la seva
  originalitat i perquè fa reutilitzable un element d’un sol ús.

Taula 11 Associacioó Civica La Nau, Banc de productes no alimentaris
  
  Emília Català, Secretària de l’Associació Cívica la Nau. 
  http://www.lanau.org/

   L’activitat solidària principal d’aquesta associació cívica és actuar com a banc de 
  productes no alimentaris: la recollida i la redistribució d’excedents d’empreses, 
  com ara productes de neteja i d’higiene personal, entre les organitzacions socials 
  que realitzen l’acció directa amb els col•lectius més fràgils de la nostra societat.
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, Tècnic de Medi Ambient de l’O�cina de Medi Ambient de la Universitat Autònoma de

  Amb els objectes que rep la deixalleria de la Universitat Autònoma es crea un aparador virtual que
  s’actualitza setmanalment, on s’ofereix el material tal com arriba. Per retirar els elements que puguin
  interessar cal fer una reserva via web i és a través d’aquest mateix mitjà que també es comunica
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Taula 12  Deixalleria de Tàrrega i nau de valoritzacioóannexa
  
  Alba Coma, Gerent de Cartaes. 
  http://feicat.cat/cartaes-2/

  La deixalleria de Tàrrega disposa d’una nau annexa de 1.200 m2 construïts, propietat 
  de Cartaes, on s’emmagatzemen els materials que poden reutilitzar-se o reparar-se. 
  Tots aquells residus que entren a la deixalleria (RAEE, voluminosos, tèxtil, etc.) i que 
  poden tornar-se a utilitzar es posen a la venda a la botiga de productes de segona 
  mà que té Cartaes.

Taula 13       Reutilitzacioóa l’escola de Santa Maria de Cervelloó
 
  Germà Barroso, Cap d’Estudis de l’escola de Santa Maria de Cervelló.
  www.escolasantamariacervello.org
  
  L’escola de Santa Maria de Cervelló presentarà la seva experiència de socialització de llibres  
  de text iniciada fa 15 anys i que compta amb la implicació dels alumnes, de les mares i els  
  pares, de l’ AMPA i dels mestres.

Taula 14 Reutilitzacioóde material ortopedic des dels Centres d’Atencio Primària
  
  Sònia Torrents, Administrativa de l’EAP Sardenya de Barcelona. 
  http://www.eapsardenya.cat/

  Presentació del sistema de recollida, reutilització i préstec de material d’ortopèdia 
  en desús, però en bon estat, per oferir-lo des del centre a persones que el puguin 
  necessitar. El material sol ser ortopèdic (cadires de rodes, crosses, caminadors, etc.) 
  i ajudes tècniques d’ús domiciliari (per a banys, llits, etc.).

Taula 15  UDALTRUKE
  
  Mónica Alonso, Responsable de Desarrollo Sostenible de Enkarterrialde.  
  http://www.enkarterrialde.org/tag/udaltruke/
 
  Es tracta d’una innovadora plataforma en línia entre ajuntaments que facilita i 
  fomenta la reutilització per mitjà de l’intercanvi gratuït de béns i materials de 
  cadascun dels 15 ajuntaments socis d’Enkarterrialde (senyalització, eines, taules, 
  cadires, etc.).

Taula 16 Mercat virtual de l’Alt Empordà
 
  Emma Guillamet, Tècnica i coordinadora de la xarxa de deixalleries de l’Alt Empordà. 
  http://deixalleries.residus-altemporda.org/

  El mercat virtual de segona mà és un lloc web que conté un catàleg digital de tots 
  aquells objectes que s’ofereixen des de les minideixalleries i les deixalleries, o bé 
  de forma particular. En tots els casos es penja l’anunci de l’objecte que es vulgui 
  donar o bé intercanviar al corresponent tauler d’anuncis. 
  Si l’objecte es troba en una minideixalleria, només cal anar-lo a recollir directament
  allà. Els objectes estan a disposició de tota la població i la seva retirada és gratuïta.



 

Taula 17 Viladecans Repara, un espai per Reparar, Reutilitzar i Reaprofitar
  
  Encarna Garcia, Responsable de Prevenció de Residus de l’Àrea de Medi Ambient 
  de l’Ajuntament de Viladecans. 
  http://www.aj-viladecans.es/

  La deixalleria municipal acull des del juny de 2013 l’espai Viladecans Repara. La �loso�a 
  d’aquesta experiència és promoure nous hàbits en la prevenció de residus canviant la 
  D de deixalleria, que és on deixem les coses, i introduint la R de reutilitzar, reparar i reapro�tar.

  
14:35  CLOENDA

14:45  DINAR-TALLER 

  Mentre s’ofereix un dinar a peu dret als assistents i ponents de la Jornada es realitzarà una 
  demostració de taller de reparació de diferents objectes, amb la col•laboració d’AMB residus.

  

Cafe i dinar ofert per: 

Formulari d’inscripcio:

http://www.arc.cat/jornades/jornadaprevencio2014/

Amb la col·laboracio: 

 FEU SERVIR ELS HASHTAGS   #12JPR i #EWWRCat


