


2

*Les activitats i xerrades programades poden canviar al llarg de la campanya. Trobareu la confirmació de les activitats setmanals a La Carpa del Reciclatge.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Plaça de la Paeria

TALLERS XERRADES

DJ
3

Fes créixer el teu punt De residu a objecte

Joies de cafè De què estan fets els envasos?

DV
4

Joies de cafè De què estan fets els envasos?

Guarda les monedes en brics Per què reciclant contaminem menys?

DS
5

Guarda les monedes en brics Per què reciclant contaminem menys?

Fem l’animal La recollida selectiva en números

DJ
10

Fem l’animal La recollida selectiva en números

Descobreix l’altre paper dels diaris i les revistes
Història dels envasos, història dels residus.
Te’n recordes quan...?

DV
11

Descobreix l’altre paper dels diaris i les revistes
Història dels envasos, història dels residus.
Te’n recordes quan...?

Llaunes amb estil A quin contenidor va aquell residu que mai sabem on va?

DS
12

Llaunes amb estil A quin contenidor va aquell residu que mai sabem on va? 

Fes créixer el teu punt De residu a objecte

Plaça Ricard Vinyes

SANT
JORDI
DC23

Fes créixer el teu punt

Joies de cafè

DJ
24

Joies de cafè Per què reciclant contaminem menys?

Guarda les monedes en brics La recollida selectiva en números

DV
25

Guarda les monedes en brics De residu a objecte

Fem l’animal De què estan fets els envasos?

DS
26

Fem l’animal De què estan fets els envasos?

Descobreix l’altre paper dels diaris i les revistes Per què reciclant contaminem menys?

ABRIL

DIJOUS de 17 a 20.30 h DIVENDRES de 17 a 20.30 h DISSABTE de 10.30 a 14 hHORARI:

Sense inscripció prèvia. 
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Plaça Ricard Vinyes

TALLERS XERRADES

DJ
1

Descobreix l’altre paper dels diaris i les revistes De residu a objecte

Llaunes amb estil A quin contenidor va aquell residu que mai sabem on va?

DV
2

Llaunes amb estil La recollida selectiva en números

Fes créixer el teu punt
Història dels envasos, història dels residus.
Te’n recordes quan...?

DS
3

Fes créixer el teu punt
Història dels envasos, història dels residus.
Te’n recordes quan...?

Joies de cafè A quin contenidor va aquell residu que mai sabem on va?

Plaça Jacint Verdaguer (davant de l’Auditori)  

DJ
8

Fes créixer el teu punt  De què estan fets els envasos?

Llaunes amb estil Per què reciclant contaminem menys?

DV
9

Fes créixer el teu punt A quin contenidor va aquell residu que mai sabem on va?

Joies de cafè De residu a objecte

DS
10

Joies de cafè De residu a objecte

Guarda les monedes en brics De què estan fets els envasos?

DJ
15

Guarda les monedes en brics
Història dels envasos, història dels residus.
Te’n recordes quan...?

Fem l’animal A quin contenidor va aquell residu que mai sabem on va?

DV
16

Fem l’animal Per què reciclant contaminem menys?

Descobreix l’altre paper dels diaris i les revistes La recollida selectiva en números

DS
17

Descobreix l’altre paper dels diaris i les revistes La recollida selectiva en números

Llaunes amb estil
Història dels envasos, història dels residus.
Te’n recordes quan...?

MAIG

Sense inscripció prèvia. 

DIJOUS de 17 a 20.30 h DIVENDRES de 17 a 20.30 h DISSABTE de 10.30 a 14 hHORARI:

*Les activitats i xerrades programades poden canviar al llarg de la campanya. Trobareu la confirmació de les activitats setmanals a La Carpa del Reciclatge.



Per a tots els públics

4

Amb la recollida selectiva, els residus poden teniu un nou ús. Fem nosaltres 
també de bons recicladors i recicladores i, a partir dels residus que recollim 
diàriament, creem objectes útils per al dia a dia. 

A La Carpa del Reciclatge, nosaltres hi posem els residus i vosaltres, la creativitat! 
Totes les persones que participin en els tallers rebran un obsequi.

FES CRÉIXER EL TEU PUNT
Taller d’elaboració de petits punts de llibre a partir del reciclatge domèstic de capses de cartró, als quals incorporarem llavors 
al final del procés. 

Disposarem d’un obsequi de disseny original que podrem fer servir com a punt de llibre. Posteriorment el podrem plantar i 
experimentar el procés de germinació i creixement de les llavors.

JOIES DE CAFÈ
Taller d’elaboració d’arracades i altres joies de dissenys originals, elegants i moderns a partir de càpsules de cafè (monodosi i 
d’un sol ús).

GUARDA LES MONEDES EN BRICS
Taller d’elaboració de portamonedes a partir del reciclatge domèstic dels brics. Desplegant el bric i tornant-lo a plegar d’una 
determinada manera, es poden aconseguir moltes versions de portamonedes molt pràctics. Amb aquest taller en farem un de 
disseny que podrem fer servir en el nostre dia a dia.

FEM L’ANIMAL
Taller d’elaboració d’escultures d’animals i altres personatge a partir d’envasos de brics, de cartró, ampolles de plàstic, etc. 
Ajuntant residus que estan a totes les llars es pot crear una obra artística d’un personatge real o imaginari. Us emportareu 
una escultura per decorar qualsevol habitació de la vostra llar.  

DESCOBREIX L’ALTRE PAPER DELS DIARIS I LES REVISTES
Taller d’elaboració de capses o de cistells retallant fulls de diaris o de revistes en tires llargues; treballant-les manualment 
crearem un entramat que aporta solidesa al paper i permet donar-li diferents formes. 

Amb aquest taller podreu demostrar la vostra traça i obtenir un objecte pràctic per guardar tot allò que vulgueu conservar.

LLAUNES AMB ESTIL
Taller d’elaboració de pots multiusos (pots de llapis, gerros, etc.) a partir de llaunes. Pintant o folrant les llaunes es poden ob-
tenir pots decorats per utilitzar en el dia a dia. També hi ha la possibilitat d’unir els pots decorats i crear una composició que 
serà d’utilitat en escriptoris, cuines, etc. Aquest taller, que es pot fer amb diferents nivells de dificultat (en funció de l’edat), 
permet obtenir un obsequi de disseny, original i durador.   

TALLERS



Per a totes les edats
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Cada taller anirà acompanyat d’una píndola informativa de 15 minuts sobre tot 
allò que sempre heu volgut saber dels residus. Què se’n fa, del que recollim a 
cada contenidor? On van a parar els residus de Lleida? De què estan fets alguns 
residus i per què es poden reciclar? Quants contenidors hi ha, a la nostra ciu-
tat? Aquests dubtes i més es resoldran en diferents xerrades a les quals podreu 
assistir si veniu a La Carpa del Reciclatge.

Totes les persones que participin en les xerrades rebran un obsequi.

DE RESIDU A OBJECTE
De llauna a llanta de bicicleta, de bric a folre polar, de plàstic a terra de parcs infantils... La recollida selectiva permet reciclar 
i donar un nou ús als residus. Amb exemples propers, aquesta xerrada mostra el cicle de vida dels residus i explica quina 
destinació tenen els que es recullen a Lleida.

DE QUÈ ESTAN FETS ELS ENVASOS?
Alguns dels símbols que trobem a les etiquetes dels envasos ens parlen dels materials de què estan fets i també ens informen 
sobre si són reciclats o es poden reciclar. Què vol dir un triangle amb la paraula PET? I un punt verd amb dues fletxes? La 
xerrada presenta diferents símbols relacionats amb els residus.

PER QUÈ RECICLANT CONTAMINEM MENYS?
El reciclatge evita haver d’utilitzar recursos per crear productes nous, redueix el consum d’energia i, per tant, les emissions 
de CO2 a l’atmosfera. És un benefici per a l’entorn. Quantes emissions reduïm si reciclem una llauna? I un envàs de plàstic? 
I un cartró? Amb la xerrada descobrireu, amb dades i curiositats, la importància de reciclar per reduir el consum d’energia i 
d’aigua i les emissions de CO2.

LA RECOLLIDA SELECTIVA EN NÚMEROS
Què suposa la recollida selectiva? Quants residus es recullen de forma selectiva cada any a Lleida? I a Catalunya? Des de 
quan es fa la recollida selectiva a Lleida? Quants contenidors hi ha a la ciutat? Quants camions fan la recollida? Quantes i 
quines rutes fan? La xerrada descobreix les curiositats de la gestió dels residus a la ciutat.

HISTÒRIA DELS ENVASOS, HISTÒRIA DELS RESIDUS. 
TE’N RECORDES QUAN...?  
En les darreres dècades, la quantitat, tipologia i destinació dels residus de les llars han canviat molt. S’ha passat d’aboca-
dors incontrolats a dipòsits controlats, i a gestionar al màxim de residus en plantes de triatge per poder-los reciclar. Aquesta 
xerrada permetrà intercanviar records i anècdotes, mostrar imatges i curiositats sobre la gestió dels residus, parlar dels 20 
anys de la Llei de residus i, a partir d’exemples quotidians, mostrar com n’ha millorat la gestió.

A QUIN CONTENIDOR VA AQUELL RESIDU
QUE NO SABEM ON VA? 
On va, el Porexpan? I la tapa del iogurt? L’alumini, és rebuig  o és envàs? Aquesta xerrada serà un espai en el qual es presen-
tarà la resposta a les preguntes més freqüents sobre la recollida selectiva. 

XERRADES



On estarà La Carpa del Reciclatge? 

Més informació:

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HORTA

Telf: 973 700 455 

a/e: infosostenible@paeria.cat


