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UNA DATA IMPORTANT 

Setmana europea de la prevenció de residus, del 21 al 29 de novembre del 2020. 
L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de 
sensibilització sobre la prevenció de residus. En aquesta edició del 2020 el dia temàtic 
gira entorn dels “residus invisibles”. "Residus invisibles" es refereix a la gran quantitat 
de residus generats durant el procés de fabricació dels productes. Una gran part dels 
residus invisibles no es poden reciclar i acaben en abocadors i incineradores. 
Juntament amb la petjada de residus, hi ha també l’impacte generat pel CO2 i un cost 
carregós per al clima. En aquest enllaç hi trobareu recursos i jocs.  

Vídeo Residus invisibles. El mòbil. Sabíeu que per fabricar un telèfon intel·ligent de 
menys de 200 grams i incloure un petit paquet, es produeixen uns 86 quilograms de 
residu? El que veieu no és sempre el veritable pes! Vídeo Residus invisibles. Els texans.  

 

Per celebrar aquesta setmana, el Servei d’educació ambiental de la Mancomunitat 
La Plana us proposa participar a la 2a edició del projecte Què esmorzem / Què 
deixem, una activitat atractiva per reflexionar i actuar a favor de la prevenció de 
residus. Es tracta de fer una diagnosi durant una setmana per esbrinar els residus 
invisibles que s’amaguen darrere els vostres esmorzars. 

 

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/index.html
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/dies_tematics/
https://www.youtube.com/watch?v=Ow23wtUpLiM&list=PLWQMeO43vsucAps7EypeXjvLKUrL7SGUh
https://www.youtube.com/watch?v=AX1VQQAlxPg&list=PLWQMeO43vsucAps7EypeXjvLKUrL7SGUh
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2020/11/06/2a-edicio-del-que-esmorzem-que-deixem/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2020/11/06/2a-edicio-del-que-esmorzem-que-deixem/
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ARTICLES PER PENSAR 

Per què són tan barates la fruita i la verdura als supermercats? Converses per a 
definir el concepte de sobirania alimentària. Conversa amb tres llauradors sobre la 
seva manera de relacionar-se amb el producte i amb la terra, i sobre la conscienciació 
necessària del consumidor en comprar i alimentar-se. Article d’Esperança Camps 
publicat al diari Vilaweb el 08/11/2020.  

Rambles buides, muntanyes plenes. Les restriccions derivades del coronavirus estan provocant que moltes 
persones busquin en la natura un espai de lleure i esbargiment. Parcs i paratges naturals han viscut episodis de 
massificació i comportaments incívics en les últimes setmanes fins al punt que l'administració considera la 
possibilitat d'implementar mesures de limitació d'accés. Tot plegat, posa de manifest els dèficits en matèria 
d'educació ambiental i de planificació d'espais. Article de Violeta Tena publicat al diari El Temps el 25/10/2020.  

NOTÍCIES D’ACTUALITAT  

Com hem de gestionar els residus amb el Covid-19? Recomanacions sobre com fer la 
recollida i la gestió dels residus durant la pandèmia. Notícia publicada per la 
Mancomunitat La Plana el 30/10/2020.  

Transformar les àrees de joc en petits boscos millora el sistema immunitari dels 
infants. Un estudi fet a Finlàndia mostra que jugar diàriament en contacte amb les 
plantes augmenta la diversitat microbiana en la pell i l'intestí. Notícia publicada al web 
de la CCMA el 16/10/2020.  

Més de 200.000 tones de plàstic s’aboquen a la Mediterrània cada any. Un nou informe de UICN, publicat el 27 
d'octubre de 2020, revela que unes 229.000 tones de plàstic s'aboquen a la mar Mediterrània cada any, 
l'equivalent a més de 500 contenidors de transport al dia. A menys que es prenguin mesures significatives per 
abordar la mala gestió dels residus, principal causa d'aquests abocaments, aquesta xifra serà el doble com a 
mínim al 2040. Notícia publicada a la revista Sostenible de la Diputació de Barcelona el 02/11/2020. 

RECURSOS  

Vídeos didàctics sobre energia i eficiència energètica. La Direcció General d'Energia de la 
Comissió Europea ha publicat cinc vídeos animats i curts per explicar de forma didàctica diversos 
aspectes de l'energia. Els vídeos estan en anglès i disponibles amb subtítols. Els vídeos aborden 
l'energia, l’eficiència energètica, les renovables i el futur de l'energia, i cada animació dura 
aproximadament 1 minut. Material didàctic per a joves de 12 a 15 anys. Publicats el 08/2020. 

 

 

https://www.vilaweb.cat/noticies/per-que-son-tan-barates-les-fruites-i-les-verdures-als-supermercats-converses-per-a-definir-el-concepte-de-sobirania-alimentaria/
https://www.vilaweb.cat/noticies/per-que-son-tan-barates-les-fruites-i-les-verdures-als-supermercats-converses-per-a-definir-el-concepte-de-sobirania-alimentaria/
https://www.eltemps.cat/article/11703/rambles-buides-muntanyes-plenes
http://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/9346-com-hem-de-gestionar-els-residus-amb-el-covid-19.html
https://www.ccma.cat/324/transformar-les-arees-de-joc-en-petits-boscos-millora-el-sistema-immunitari-dels-infants/noticia/3053363/
https://www.ccma.cat/324/transformar-les-arees-de-joc-en-petits-boscos-millora-el-sistema-immunitari-dels-infants/noticia/3053363/
https://www.sostenible.cat/node/124163
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196319
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Cens d’organitzacions i espais d’educació ambiental. La Societat Catalana d’Educació 
Ambiental, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, ha actualitzat el cens d’equipaments, entitats i empreses d’educació ambiental de 
Catalunya, per donar visibilitat a les mateixes i poder afavorir la difusió dels seus projectes i el 
treball en xarxa. A l’enllaç trobareu el mapa territorial interactiu.  

 

UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA  

En motiu de la Setmana europea de la prevenció de residus, us donem alguns consells i us animem a dur a terme 
algunes d’aquestes petites accions: 

- Inicieu una plataforma o grup d’intercanvi. 
 

- Inicieu una biblioteca de les coses. 
 

- Organitzeu  una swap party o festa d’intercanvi de roba. 
 

- Organitzeu un concurs de customització de roba. 
 

- Organitzeu una col·lecta de roba o altres objectes i doneu-los a 
entitats socials, escoles o organitzacions que promouen la reutilització.  

 
- Neteja digital. Alleugera la teva petjada. Què és la contaminació d’internet? La contaminació 

d’Internet, o l’impacte d’Internet sobre l’ecologia, és simplement la contaminació causada pel seu 
funcionament. Per a molts, Internet és sinònim de desmaterialització. Tot i això, lluny de 
desmaterialitzar-se, Internet es basa en una infraestructura física. De fet, tota una xarxa de cables, 
centres de dades i servidors apuntalen el funcionament d’Internet. Es calcula que la despesa energètica i 
la petjada de carboni d’Internet superen les dels transports. 
 
 

BLOC escolesmancoplana 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/ 

 

https://scea.oriolcabau.com/
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/dies_tematics/2020/EWWR_2020_Digital_Clean_Up.pdf

