
FOMENT DE NOUS HÀBITS PER TAL D’ASSOLIR I CONSOLIDAR 
OBJECTIUS AMBIENTALS I CÍVICS. 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

Arguments
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1. Per tal d’assolir i establir els objectius ambientals projectats és necessari desenvolupar un 
pla d’activitats de sensibilització ciutadana

2. Incrementar notablement la participació i el compromís de la ciutadania

3. Proporcionar canals de comunicació entre l’administració i la ciutadania

Perquè amb Ambiens?

Capacitat tècnica de disseny particularitzat d’esdeveniments i campanyes 

Informadors amb perfil tècnic

Aplicacions mòbils per al seguiment de l’abast de la campanya 

Aplicacions mòbils de caràcter tècnic per a l’entrada de dades i obtenció de fitxes i informes

Aplicacions mòbils per realitzar enquestes sobre coneixements, opinió i  satisfacció

Serveis

Enginyeria de comunicació 
Coordinació d’equips i proveïdors
Formació a informadors, tècnics i ciutadans 
Coordinació i seguiment continu
Divulgació a mitjans
Disseny gràfic
Disseny d’activitats, tallers, jocs i xerrades (consultar catàleg al web) 
Disseny d’exposicions itinerants. 
Redacció de memòries i suport tècnic

Àmbit domèstic i familiar

Compostaires individuals i/o co-
munitaris

Àrees d’emergència, contenidors 
tancats i deixalleria. 

Serveis Porta a porta 

Esdeveniments i jornades amb 
vinculació al medi ambient (Clean 
up day, Setmana Europea de Pre-
venció de residus, etc.)   

ELS OBJECTIUS

Millora de la participació en la 
recollida selectiva

Reforç de la separació de la FORM Prevenció del malbaratament ali-
mentari 

Grans Productos (GP)

Establiments HORECA

Mercats municipals i mercats 
ambulants 

Centres educatius

Ambits d’actuació

Foment dels productes reutilitza-
bles i consum responsable

Reducció dels impropis Foment de la deixalleria i altres 
serveis de recollida

Foment  dels circuits de repara-
ció, restauració i reutilització 

Reduir la generació de residus. Ambientalització de festes, equi-
paments municipals i altres.



Solvència tècnicaACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
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Campanya de reforç de reciclatge als establiments comercials a Santa Perpètua de Mogoda

Tallers a les escoles

Activitats de prevenció de residus per pares i mares

Tallers de reciclatge d’oli

Campanya escolar de gestió de residus

Clean’Up Day

Campanya de preimplantació i d’implantació de la recollida porta a porta a Navarcles.

Clean’Up Day

Campanya d’implantació de la recollida porta a porta amb identificació d’usuari a Torà (la Segarra).

Campanya d’ampliació del compostatge comunitari

Campanya de compostatge individual

Campanya anual de reforç de residus a Sant Llorenç d’Hortons 

Campanya anual de reforç de residus a Sant Climent de Llobregat 

2017

2016

2016

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Consorci per la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental

CORPORACION CLD, SUTR, SL

CORPORACION CLD, SUTR, SL

Ajuntament de Masquefa

UTE Sanejament Manresa

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Ajuntament de Navarcles

Consell Comarcal de la Segarra

Campanya escolar de compostatge

Campanya informativa de reforç de la recollida de cartró comercial porta a porta a Santa Coloma de Gramenet. 2016

2015

Campanya de preimplantació i d’implantació de la recollida porta a porta a Navàs.

Campanya d’ampliació de compostatge als horts de Gallecs 2017

2017

Ajuntament de Mollet del Vallès

Campanya de reforç de la recollida selectiva de la FORM als centres educatius i centres de dia d’Igualada. 2017 Ajuntament d’Igualada

2015 Consell Comarcal del Berguedà

2017

2017

CESPA, SA

CORPORACION CLD, SUTR, SL

Ajuntament de Castellolí

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Ajuntament de Navàs

Breakout Edu (escape room educatiu) 

Prova pilot d’implantació de la recollida porta a porta comercial a 3 municipis del Vallès Occidental

Campanya de preimplantació i d’implantació de la recollida porta a porta a Vacarisses.

Excuses o separes, campanya de sensibilització i foment del reciclatge a la comarca del Vallès Occidental 

Programació estable de tallers educatius

Breakout Edu (escape room educatiu) 

2019

2017-2018

2018-2019

2014-2019

2019

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Consorci per la Gestió de Residus del Vallès 

Consorci de Residus del Vallès Occidental, 

Ajuntament d’Igualada

Ajuntament Sant Llorenç d’Hortons.

Programació estable de tallers educatius

Ambientalització dels equipaments municipals de Gavà 2018

2017-2019

2017 Ajuntament de Vacarisses

Prestació de Serveis al Ciutadà – Aj. Gavà


