
 

 

 

 

 

 

Durant La setmana europea de la prevenció de residus i seguint amb els reptes de posar l’accent en 

l’educació i la comunicació ambiental es contextualitza aquesta campanya, des del servei educatiu 

de residus aportem de manera gratuïta clakis a les escoles (fins a exhaurir existències) per tal 

d’augmentar els punts de recollida i continuar reforçant el projecte Rubiclak.  

 

1. L’escola rebrà clakis per aquelles famílies que no el tinguin encara a casa. Aquelles escoles 

que no tinguin contenidor per a la recollida i que l’hagueu demanat  també en rebran un.  

2. Els alumnes de nova incorporació aquest curs a l’escola rebran un claki amb un fulletó 

informatiu (P3 i nous alumnes d’aquest curs en aquelles escoles on el projecte ja funcioni, tots 

els alumnes en escoles on no funcioni el projecte). És important explicar en què consisteix 

aquest projecte de Rubí, us donem algunes indicacions més endavant.  

3. Un cop s’hagi repartit el claki a aquells que segur se sap que no en tenen, s’informarà a la 

resta de famílies de quina manera pot fer-se amb un claki. A l’escola, es penjarà un cartell 

on s’indicarà l’horari i el lloc per demanar-lo i per la recollida de l’oli per a que les famílies 

ho tinguin clar.  

4. És una bona excusa per aprofitar i parlar a l’aula sobre com els residus es poden gestionar 

de manera positiva pel medi ambient, generant llocs de treball i energies renovables. La 

Setmana de la prevenció de residus consisteix en fer moltes accions per sensibilitzar sobre 

com podem aprofitar els residus per a que no facin mal al planeta.  



Cartell per avisar a les famílies sobre dies i lloc de recollida  

Fulletó que es repartirà amb cada claki  

 

        El projecte Rubiclak 

És un projecte gestionat per APDIR que, alhora que contribueix a la recollida selectiva d'aquest residu 

altament contaminant i evita la contaminació de les aigües (amb el benefici mediambiental que això 

comporta), genera llocs de treball per a persones amb diversitat intel·lectual residents a Rubí. 

El projecte Rubiclak va començar com una iniciativa impulsada per les mares i pares de l’AMPA de 

l’escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol  i actualment el projecte el gestiona des d’APDIR (Associació 

de persones amb diversitat funcional de Rubí) preparant el residu per a la seva disposició final, que 

és la transformació en biodièsel. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

La prevenció de residus és el primer esglaó de la jerarquia de residus, reduir la generació de residus 

no és només una obligació legal, sinó una necessitat social, econòmica i ambiental. Adoptar nous 

mètodes i processos productius, potenciar hàbits de consum més sostenibles, emfatitzar 

comportaments més respectuosos amb el nostre entorn són prioritats per a la Setmana Europea de 

la Prevenció de Residus. Enguany encarem aquests reptes posant l’accent a l’educació i la 

comunicació, un camí clau i essencial per arrelar uns hàbits sostenibles. 

L’educació i la comunicació són claus per conscienciar que el millor residu és aquell que no es genera. 

Hem d’educar i comunicar per mostrar l’impacte que tenen els residus mal gestionats al medi 

ambient. El planeta i els recursos són finits, hem de buscar maneres de produir i consumir de forma 

més sostenible, vers una economia circular, en equilibri amb el nostre entorn. 

Per aquest motiu enguany posem en relleu totes les persones que a la ciutat eduquen i transmeten 

valors mediambientals per cuidar el planeta. Des de la tasca educativa que fan les escoles dia a dia, a 

les entitats o aquelles persones anònimes que amb la seva quotidianitat promouen el canvi a casa 

seva, quan van a comprar, quan treballen, o quan fan trobades i festes amb amistats i familiars. 

Aquestes persones són les principals promotores d’un canvi que el planeta necessita i que es 

materialitza quan compren sense utilitzar envasos, reparen els electrodomèstics que s’han espatllat, 

intercanvien objectes a “ La Trocalleria” o amb els amics, quan compren paper reciclat.... 

Amb la seva acció diària són les responsables de visualitzar que hi ha altres maneres de fer les coses, 

maneres més respectuoses amb el planeta. La seva acció és contagia, i cada cop més gent fa seus 

aquests hàbits. Sense saber-ho tota aquesta ciutadania està educant als seus veïns, amics i companys 

de feina. Sense saber-ho són AGENTS DE CANVI! 

 

 


