


La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (European Weak for Waste
Reduction- EWWR en anglès), que enguany se celebra entre el 20 i 28 de 
novembre, és la campanya anual més gran de sensibilització sobre la 
prevenció de residus a Europa. Aquest projecte té com a objectiu 
organitzar durant la mateixa setmana a tot Europa, per mitjà de diferents 
institucions i entitats, accions de sensibilització sobre el tema de prevenció 
de residus.



l’Art de reciclar II”, amb col•laboració amb Ecoembes

Adreçat a l’alumnat de la 2a etapa de primaria (tallers artístics i
manuals, tallers de reciclatge, visita a l’Àrea Ambiental de Ca na
Putxa...)

Els centres participants disposaran de l’escultura de la deessa Tanit,

A partir del dia 15 de novembre i fins el 4 de desembre es faran
diverses reposicions d’aquest documental a la Televisió Local d’Eivissa
i Formentera (TEF) així com de l’espot publicitari “El Mundo. Quan
recicles, formes part d’un món que no deixa de girar” d’Ecoembes



Activitats biblioteques de la Xarxa del Consell d’Eivissa

Conte de la fada màgica (per a infants de 3 a 6 anys) Taller per als
més petits en el qual per mitjà d’un conte infantil es desenvolupen els
conceptes de reciclatge i la seua importància.

Dimecres, 24 a les 17.30 h a la Biblioteca de Can Misses.

Dijous, 25 a les 18.00 h a la Biblioteca de ses Figueretes.

Divendres, 26 a les 16.00 h a la Biblioteca de Jesús

Divendres, 26 a les 18.00 h a la Biblioteca de Cala de Bou

Correcolors Aprendre a reciclar de forma dinàmica i divertida
mitjançant jocs tradicionals.

Dijous, 25 a les 16.30 h a la Biblioteca de ses Figueretes



Visita a l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa.

Dimarts 23 i dijous 25.

Les visites s’inicien a les 10.00

Duració aproximada de 3 hores.

Serà necessària inscripció prèvia

Durant l’activitat es visiten i s’explica el funcionament de les
diferents instal·lacions que hi ha en aquest complex: planta de
triatge d’envasos i residus en massa, planta de tractament de
matèria orgànica i dipòsit controlat de residus no perillosos.



Tallers de compostatge

Dijous 25 Oficina de Residus

Divendres 26 Aula Ambiental de Ca na Putxa

Els dos tallers en horari de tarda, de 17.00 a 18.30

Serà necessària inscripció prèvia

A les persones participants que ho desitgin se’ls donarà de
gratuïtament un compostador, perquè puguin iniciar aquesta
pràctica a casa



Una bossa... moltes compres.
Es repartiran bosses de reixeta per a fruita i verdura entre els
clients del mercat, s’informarà i facilitarà material per a la correcta
separació de residus a la llar

Diumenge dia 21, al mercat de Sant Joan

Dilluns 22, a la zona comercial de Sant Jordi (al costat de
l’HiperCentro)

Dimecres 24, al mercat de Santa Eulària

Divendres 26, al mercat de Sa Cooperativa de Sant Antoni

Dissabte 27, al Mercat Nou d’Eivissa.

Serà possible canviar, durant tota la setmana, 5 d’aquestes bosses
d’un sol ús per una bossa de compra de tela de cotó sostenible a
l’Oficina de Residus en horari de dilluns a divendres de 8.00 a
14.00 i de 16.00 a 18.00 h.







residus.conselldeivissa.es



900 26 48 78

residus.conselldeivissa.es




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12

