
 a cura del medi 
ambient i el tractament dels 
residus són qüestions que 
ens preocupen a tots. Tots 
volem viure en un espai 
sostenible, net, amigable, 
però si volem un entorn així, 
ho hem de fer plegats. 

Els nivells de recollida 
selectiva a Calaf no superen 
el 40%. Tenim el repte 
d’assolir un nivell del 60% pel 
2020.

Per aquest motiu, et 
presentem la campanya 
Recicla, redueix i guanya! 
Durant aquesta setmana 
descobriràs tot el que pots fer 
per reduir i reciclar els residus 
que generes. 

ACTIVITAT SETMANAL

RECOLLIDA DE MÒBILS VELLS
Tens un mòbil vell que no fas 
servir? T’agradaria que amb 
aquest mòbil l’Institut Jane 
Goodall pogués desenvolupar 
els seus programes de conser-
vació de la selva i dels ximpanzés 
que hi viuen? Porta el teu mòbil 
vell amb la bateria i et donarem 
un Boc’n’Roll a canvi!

Punts de recollida del dimarts 16:
-8:45 – 9:15h: Escola Alta 
Segarra
-10:45 – 11:15h: CRO
-14:00 – 14:15: Institut Alexandre 
de Riquer 

I cada dia de la campanya , de 
8:30 a 14:00h, a l’Ajuntament de 
Calaf!

DIMARTS 16
19:30h – PRESENTACIÓ DE LA 
“GUIA DE RECICLATGE I 
PREVENCIÓ DE RESIDUS” I DE 
LA CAMPANYA “RECICLA, 
REDUEIX I GUANYA!”
Lloc: Sala d’Actes

20:00h – SESSIÓ INFORMATIVA: 
“RECICLA, REDUEIX I GUANYA!”
Calaf té el repte de millorar el 
reciclatge: no superem el 40% i 
suposa un alt cost econòmic degut 
a totes les tones que entren a 
l’abocador cada any. Hem de 
reciclar més i reduir la quantitat de 
residus que generem cada dia. Així, 
la societat i el medi ambient hi 
sortirem guanyant! Vine a desco-
brir com fer-ho i emporta’t un 
obsequi!

Lloc: Sala d’Actes
A càrrec de Marc Arenas, Tècnic de 
Medi Ambient.

DIJOUS 18
20:00h – SESSIÓ INFORMATIVA: 
“RECICLA, REDUEIX I GUANYA!”
(Veure informació al dimarts 16)

Lloc: Sala d’Actes

DIMECRES 17
19:00h – TALLER DE COMPOS-
TATGE CASOLÀ
Amb aquest taller, descobriràs com 
tractar la matèria orgànica que 
generes a casa teva per obtenir 
compost per les teves plantes i 
jardí.  Aprendràs les tècniques 
bàsiques i, a canvi, et donarem un 
compostador perquè ho posis en 
pràctica. Inscripcions a 
l’Ajuntament i a www.calaf.cat 
(inscripcions limitades).

Lloc: Sala d’Actes
A càrrec de Marc Arenas, Tècnic de 
Medi Ambient.

DIVENDRES 19
19:00h – CONFERÈNCIA: L’ESTIL 
DE VIDA RESIDU ZERO I PRESEN-
TACIÓ DEL LLIBRE “ZERO 
WASTE HOME”
Vols saber què pots fer per portar 
un estil de vida més sostenible, 
generant el mínim de residus? 
L’estil de vida Residu Zero suposa 
un estalvi de diners i temps.  Vine a 
conèixer algunes idees fàcils i 
pràctiques per no generar tants 
residus. 

Lloc: Sala d’Actes
A càrrec d’Esther Peñarubia, 
traductora del llibre “Residu Zero a 
casa”, de Bea Johnson.

 
20:00h – CONFERÈNCIA-
TALLER: HIGIENE PERSONAL, 
NETEJA DE LA LLAR I COSMÈTI-
CA RESIDU ZERO
Si vols reduir els residus associats a 
la higiene personal, a la neteja de la 
llar i a la cosmètica, no et pots 
perdre aquesta conferència-taller. 
Hi haurà un piscolabis Residu Zero 
al final del taller!

Lloc: Sala d’Actes
A càrrec d’Esther Peñarubia

DISSABTE 20
10:00H – TALLER DE REPARA-
CIÓ DE PETITS ELECTRO-
DOMÈSTICS
Tens un electrodomèstic espatllat i 
t’agradaria aprendre a arreglar-lo? 
Inscriu-te a aquest taller de repara-
ció de petits electrodomèstics i 
aprèn a detectar i arreglar alguns 
dels problemes més comuns dels 
aparells elèctrics de casa. Inscrip-
cions a l’Ajuntament  i a 
www.calaf.cat
(inscripcions limitades).  Taller de 
2,5 hores.

Lloc: Sala d’Actes
A càrrec de Solidança.

10:00-13:00H – JOC INFANTIL: 
INFLABLE PER RECICLAR 
JUGANT
Us proposem que els més petits de 
la casa prenguin consciència de la 
importància del reciclatge i de com 
s’ha de fer.  Amb aquest inflable 
aprendran a reciclar mentre 
juguen! 

Lloc: Pati de l’Escola Alta Segarra 
(accés per la Sala d’Actes).
A càrrec de l’Agència de Residus de 
Catalunya.



RECICLA,
REDUEIX 
I GUANYA!
Campanya de foment del
reciclatge i la prevenció
de residus de Calaf

Del 15 al 20 d’octubre
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