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1. CAMPANYES DE RECOLLIDA SELECTIVA 
 
1.1. IMPLANTACIÓ DE NOUS SERVEIS 
 
Nou servei de deixalleria mòbil a Amer 

L’objectiu ha estat el de comunicar a tota la població d’Amer la posada en marxa del nou 
servei de deixalleria mòbil.  

Les actuacions realitzades han estat les següents: 

1. Comunicació institucional 

S’han editat i repartit a cada habitatge un total de 2.500 cartes informatives presentant el 
servei de deixalleria mòbil al municipi, l’inici de cada servei i les pautes de funcionament 
(horaris, freqüència i normes d’utilització). 

Imatge de la carta informativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Acció comunicativa al carrer 

S’han imprès i facilitat a l’ajuntament Cartells informatius per penjar al carrer, per informar 
del primer servei de deixalleria mòbil al municipi i al mateix temps, promoure la 
participació oferint un paquet de bosses per a la recollida selectiva als primers 200 
usuaris. 

Al mateix temps s’han editat cartells de promoció del repartiment de bosses, els quals 
s’han penjat a la mateixa deixalleria mòbil el dia del servei. 
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El dissabte 28 de juliol es va efectuar el primer servei de deixalleria mòbil, hi va haver una 
bona participació per part de la ciutadania, amb un total de 85 usuaris. 
 
 
1.2. CAMPANYES DE REFORÇ A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Campanya de reforç de la recollida selectiva a Breda 

Amb l’objectiu de reforçar el missatge general de la recollida selectiva dels residus 
municipals i informar dels canvis en la recollida de residus municipals a Breda s’ha 
realitzat les següents actuacions: 

Ciutadania: 

1. Comunicació institucional 

S’han editat i repartit a cada habitatge un total de 1.800 díptics informatius presentant els 
canvis en els serveis de recollida municipal (horaris, freqüències...) i oferint a la població 
a participar a la jornada festiva organitzada pel divendres 13 de juliol, al mateix temps 
s’han imprès Cartells informatius per penjar al carrer, per informar de l’acte festiu del 13 
de juliol i promoure’n la participació oferint un paquet de bosses per a la recollida 
selectiva. 

2. Jornada Festiva 

En el transcurs de la Jornada Festiva del divendres 13 de juliol, efectuada de les 18 a les 
20h a la Zona Esportiva, es varen dur a terme les següents activitats: 

· Presentació d'un camió bicompartimentat perquè la gent ho vegi. (NORA SA) 
· Repartiment de compost. 

· Inflable. 

· Repartiment de bosses de selectiva. 

 

Punt informatiu i Inflable per a la mainada 
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A l’acte que es varen repartir un total de 205 conjunts de bosses, tenint en compte que 
cada paquet de bosses correspon a un mínim de dos assistents, podem dir que varen 
assistir a l’acte un mínim d’unes 400 persones. 

 
Activitats Comercials: 

El divendres 25 de maig de 2012 es va efectuar una sessió informativa adreçada 
exclusivament a les activitats comercials del municipi, en la qual es va informar de: 

- Drets i deures de les activitats comercials en matèria de residus. 

- Serveis comercials prestats per NORA. 

o Tipologia 
o Condicions 

o Freqüències 

- Cost del tractament final dels residus. 

- Missatges de sensibilització ambiental. 

 
Campanya de reforç de la recollida selectiva a Arbúcies 

Amb l’objectiu de reforçar el missatge general de la recollida selectiva dels residus 
municipals i informar sobre els canvis de servei que efectuats a partir del mes de juliol 
2012, s’ha donat suport a l’ajuntament d’Arbúcies en el transcurs del canvi esmentat i 
s’han realitzat els següents punts informatius: 

- Diumenge 18, al mercat municipal:  de 10h a 13h 

- Dilluns 19,  al Carrer Camprodon de 9h a 11:30h i a Davant escola de 12h a 13h 

En els quals s’ha informat sobre el cicle dels residus i de la importància de la recollida 
selectiva, s’han explicat de forma concreta les millores en el servei i s’ha facilitat un 
paquet de tres bosses per reciclar el paper, vidre i envàs a casa i un cubell reixat per a la 
recollida de la FORM un paquet de bosses compostables per a totes aquelles persones 
que encara no en tenien. 

S’han repartit un total de 111 bosses i 24 cubells 
reixats amb el respectiu paquet de bosses 
compostables. 
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Campanya de reforç de la recollida de la FORM a Blanes 

Amb l’objectiu principal d’informar sobre la correcta separació de la FORM i dels canvis 
estacionals del servei de recollida corresponent s’han realitzat les següents actuacions: 

Punts informatius els dissabtes: 31 de març, 10 de juny i 15 de setembre. 

En tots tres casos s’ha informat sobre la correcta separació de la FORM, sobre el 
funcionament del servei de recollida de la FORM, diferenciant si és del tipus porta a porta 
o mitjançant contenidor de carrer i al mateix temps s’han facilitat els elements de 
recollida, cubell reixat o de carrer, i material informatiu a la població que ho ha sol·licitat. 

També s’han aclarit els dubtes sobre els residus, el seu reciclatge i el servei de recollida 
de Blanes i s’han promogut l’ús de bosses compostables com a millora en la selecció de 
la FORM en les llars. 

En el cas concret del dia 10 de juny també s’han repartit cendrers de platja per a 
potenciar l’ús d’aquests i reduir el número de cigarretes que van a parar a la sorra. 

En el transcurs dels punts informatius es varen entregar un total de 662 cubells i 400 
cendrers i es varen repartir 2.832 paquets de bosses compostables i més de 1.000 litres 
de compost. 
 

Punt informatiu del 10 de juny 
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Campanya de reforç de la recollida selectiva a Vidreres 

Amb l’objectiu de reforçar el missatge general de la recollida selectiva dels residus 
municipals i informar sobre les modificacions en l’ordenança fiscal d’escombraries per a 
l’exercici 2012, l’Ajuntament de Vidreres va cedir la part de retorn de cànon que li 
corresponia per sufragar part de la campanya. 

La campanya es va centrar en les següents accions: 

Ciutadania: 

• Accions informatives al carrer per tal de repartir material per a la separació de 
residus a les llars i fer difusió de les modificacions de l’ordenança fiscal 
d’escombraries. 

S’han efectuat 6 punts informatius, en els quals s’ha exposat el cicle dels residus i 
el seu reciclatge i s’han explicat les ordenances fiscals i les seves modificacions, 
al mateix temps s’han facilitat el pack de tres bosses per reciclar el paper, vidre i 
envàs a casa i per aquelles vivendes que no tenien el Kit de l’orgànica repartit 
durant la campanya del 2010 ha pogut recollir el material. 

 

Punts informatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’allargar la companya en el temps, s’han continuat repartint bosses i 
cubells a la instal·lació de la deixalleria. 

En el transcurs de la campanya s’han facilitat un total de 5066 bosses per a la 
recollida selectiva a casa i 83 cubells per a la gestió de la FORM. 

 

Gestió de residus: 

- Modificació del sistema de registre d’usuaris de la deixalleria 

El canvi ha permès disposar del control informatitzat dels usuaris de la deixalleria, 
registrar de tots els habitatges que es donin d’alta i l’ús que en fan de la 
deixalleria. 
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Al mateix temps, aquest registre ha servit per extreure els llistats anuals d’usuaris 
beneficiaris de la corresponent bonificació en el rebut d’escombraries. 

- Impuls al compostatge casolà. 

A través dels punts informatius mencionats i de cartells informatius penjats arreu 
del municipi i a la deixalleria, també s’ha informat a la ciutadania dels avantatges 
mediambientals que comporta realitzar compostatge individual, al mateix temps 
dels beneficis fiscals contemplats en la nova ordenança fiscal. 

 
Cartell informatiu utilitzat per a la difusió 

26 vivendes de Vidreres han sol·licitat a l’ajuntament la corresponent bonificació 
per compostatge, 14 de les quals han estat noves altes al servei. 

En tots els casos s’ha efectuat una visita per a comprovar el correcte 
funcionament en els casos que ja realitzaven compostatge o per informar de com 
realitzar-lo en els casos de noves altes. 
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Promoció del Compost i de la Planta de Compostatge. 

En el transcurs de l’any 2012, els municipis de St. Hilari i de Breda han utilitzat compost 
de la planta de compostatge en les tasques de jardineria municipal. En tots dos casos 
s’ha aprofitat per a fer-ne difusió a través de cartells informatius. 
 

Cartell promocional 
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2. ORDENACIÓ DEL RESIDU COMERCIAL 
 

2.1. Jornada tècnica sobre la gestió dels residus municipals. 

El Consell Comarcal conjuntament amb l’empresa mixta Serveis Mediambientals NORA, 
SA, va organitzar una sessió de treball amb tècnics del Consell, de l’empresa NORA i 
dels municipis de la Comarca on el Consell Comarcal hi presta algun servei de gestió de 
residus municipals. 

La sessió es va celebrar el dimecres 28 de març a la seu de NORA, en la qual, i tenint en 
compte el marc de crisi actual, es va posar sobre la taula l’estat actual de la gestió dels 
residus municipals a la comarca, i es van debatre els principals problemes del sector; 
amb l’objectiu final de trobar solucions i línies d’actuació conjuntes a nivell comarcal. 

Un dels principals temes debatuts va ser la correcta gestió dels residus comercials; es 
va valorar positivament per part de tots els participants, que el Consell Comarcal es 
comprometés a treballar en aquest sentit per establir unes línies d’actuació comarcal, i 
donar el suport necessari als municipis que ho requereixin. 

Per finalitzar la jornada es varen visitar les instal·lacions de la Planta de Compostatge i de 
la Deixalleria Comarcal, les quals estan situades dins del Parc Mediambiental del Consell 
Comarcal. 
 

Acte a la Deixalleria Comarcal 
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2.2. Jornada informativa sobre la gestió dels residus municipals. 

El CCS conjuntament amb l’empresa mixta Serveis Mediambientals NORA, SA, va 
organitzar una jornada informativa sobre la Gestió dels Residu Municipal Comercial; 
adreçada als regidors de Medi Ambient de tots el municipis de la Comarca. Un total de 18 
municipis varen assistir a l’acte. 

La sessió es va celebrar el dimarts 5 de juny a la sala d’actes del Consell Comarcal de la 
Selva, en la qual hi varen assistir un total de 18 municipis. 

Es va posar sobre la taula l’estat actual de la gestió dels residus municipals a la comarca, 
i més concretament la gestió específica dels residus comercials. 

Al mateix temps s’exposà el treball fet des del Consell Comarcal i NORA en referència al 
residu Comercial, la necessitat de regular-lo aplicant el criteri “qui contamina paga” i de 
controlar-lo a traves d’inspecció i, si cal, sanció, donant compliment a la legislació actual 
en matèria de residus municipals. 

El Consell Comarcal es va comprometre a treballar per establir unes línies d’actuació 
comarcal, i donar en tot moment el suport necessari als municipis que ho requereixin. 
 

Acte a la Seu del Consell Comarcal de la Selva 
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2.3. Ordenació del Residu Comercial al municipi de Vidreres. 

Seguint les línies marcades en el projecte d’ordenació del residu comercial, el municipi de 
Vidreres, ha aplicat a la nova ordenança fiscal 2012 Reguladora de la Taxa de Gestió de 
Residus Municipals i Comercials, el model comarcal. 

El projecte d’ordenació del residu comercial classifica les activitats comercials segons la 
tipologia d’activitat i generació de residus. 

Per a la correcta aplicació del model d’ordenació ha calgut una intensa campanya 
informativa adreçada a tots els establiments comercials del municipi, la qual ha suposat: 

- Comunicar als establiments comercials com els afecta la nova ordenança fiscal: 

- Recopilar dades de forma personalitzada a cada un dels establiments: 

- Tipologia d’activitat comercial (CCAE – IAE). 

- Obtenir informació dels residus generats i dels residus gestionats. 

- Obtenir informació dels residus gestionats. 

 Residus gestionats a través dels servei municipal. 

 Residus gestionats a través d’empreses gestores. 

- Classificar cada activitat segons la ordenança fiscal aprovada. 

S’han realitzat 241 visites, a partir de les quals s’han atribuït a cada activitat la categoria 
que li correspon segons el model d’ordenació comercial, al mateix temps s’ha reforçat el 
missatge general de la recollida selectiva dels residus municipals comercials i s’ha 
informat sobre les condicions i horaris dels serveis de recollida prestats des de 
l’ajuntament. 

Aquestes actuacions també estan incloses en el marc del conveni que es va signar entre 
l’Ajuntament de Vidreres i el CMED per al finançament municipal de les actuacions 
mitjançant el retorn de cànon 
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3. CAMPANYES DEL SERVEI DE COMPOSTATGE COMARCAL 
 

3.1. Campanya informativa als grans productors d’orgànica de Brunyola. 

En el transcurs del quart trimestre de l’any 2012, s’ha cregut interessant que el personal 
responsable del funcionament del Servei de Compostatge Rural visites a tots els grans 
productors de restes orgàniques de Brunyola per tal de poder valorar si poden optar o no 
per escollir aquest servei com a sistema de gestió dels seus residus orgànics. 

Al mateix temps, s’han aprofitat les visites per a informar als establiments de la 
importància de segregar correctament els residus generats i analitzar en cada cas i de 
forma personalitzada les quantitats de residus municipals generats. 

S’han efectuat visites a set establiments, 5 dels quals generen quantitats acceptables de 
restes orgàniques per tal de poder-les gestionar a través del compostatge. 

Compostador i compost madur d’un dels establiments visitats. 

 
 

3.2. Ampliació dels usuaris del servei de compostatge rural als municipis 
inclosos en el servei. 

Pe tal d’impulsar el servei de compostatge casolà en aquells municipis que l’han implantat 
com a sistema únic de gestió de la FORM per ampliar la seva gestió i funcionament, entre 
els mesos de novembre i desembre s’ha informat a la població en general a través de: 

• Bustiada informativa on s’explica el funcionament del Servei de Compostatge Rural, 
les modalitats de compostatge, la nova taxa d’escombraries i com posar-se en 
contacte amb el Servei per donar-se d'alta. 

• Instal·lació d’un estand promocional del Servei a l’ajuntament durant la Setmana del 17 
al 25 de novembre, com a lloc de pas de la població del municipi per mostrar als veïns 
com és un compostador i el compost que s’obté. 

Fins a 31 de desembre de 2012 hi ha hagut un total de 110 nous usuaris. 
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Nota informativa i punt informatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Visites de seguiment i retorn de fiança 

Sota el eslògan FES EL TEU ADOB, FES-TE COMPOSTAIRE, es va iniciar l’any 2006 la 
implantació del compostatge casolà a 5 municipis de la comarca de la Selva. Amb vista 
de l’èxit de la primera fase, en els següents anys es va anar realitzant noves fases 
d’implantació a la comarca, i l’any 2010 es va realitzar als municipis de Angles, Caldes de 
Malavella, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, Sant Julià de Llor i 
Bonmatí, Santa Coloma de Farners, Sils i Vidreres. 

Tots els compostaires que es van adherir a la campanya i van adquirir un compostador, 
van realitzar un pagament de 20 € o 40 € segons el volum d’aquest (400 L o 700 L, 
respectivament) com a fiança, que se’ls hi retornava al cap de 2 anys d’haver iniciat el 
compostatge. Amb l’adquisició d’un compostador es comprometien a utilitzar-lo, 
únicament, per a la generació de compost a partir dels residus orgànics generats a la 
seva llar. Passat aquest temps, es realitzen visites personalitzades per tal de comprovar 
que els compostaires utilitzen correctament el compostador i així poder percebre el retorn 
de fiança. A més, s’obsequia als compostaires amb una bossa del Consell Comarcal per 
a emmagatzemar la fracció seca. 

Aquest any 2012 s’han efectuat un total de 119 visites de retorn de fiança, concretament: 

 
Municipi Visites 
Vidreres 18
Riudellots 2
Sant Julià de Llor i Bonmatí 9
Caldes de Malavella 17
Lloret de Mar 7
Maçanet 16
Riells i Viabrea 19

Santa Coloma de Farners 22

Sils 9
Total 2012 119
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4. CAMPANYES DE REDUCCIÓ DE RESIDUS 
 

4.1. SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS 

Per prendre consciència de la quantitat de residus que es genera i la importància de fer 
accions per reduir-los i gestionar-los correctament, el Consell Comarcal de la Selva ha 
organitzat a la comarca activitats diverses per: 

- fomentar els bons hàbits a la compra amb el repartiment de bosses i oueres 
reutilitzables a la deixalleria. 

- promoure el compostatge casolà com a sistema d’autogestió de les restes 
orgàniques i residus de jardí que alhora permet reduir els residus que es generen. 

- facilitar la separació dels residus a les llars amb l’obsequi de bosses per la 
recollida selectiva del paper, vidre i envàs. 

- impulsar el consum sostenible dels recursos hídrics i reduir el consum d’aigua a 
les llars, mitjançant la visita a la depuradora municipal i el repartiment d’un 
conjunt d’estalviadors d’aigua. 

Per assolir els objectius anteriors les actuacions que s’han realitzat a diferents municipis 
de la comarca son: 

- Promoció de la recollida selectiva i la reducció de residus orgànics 

- Promoció de la Deixalleria i de la reducció de residus a la compra 

- Foment del consum responsable d’aigua a les llars 
 

Promoció de la recollida selectiva i la reducció de residus orgànics 

Durant la setmana de prevenció s’ha col·locat un estand informatiu on els veïns del 
municipi han pogut adquirir un paquet de bosses per a la recollida selectiva i un cubell 
reixat amb bosses compostables per totes aquelles persones que encara no el tenien. 

Amb l’objectiu de fer participar a la població i donar cert valor als elements que 
s’obsequien, el repartiment a tots els participants s’ha fet bescanviant una butlleta 
d’enquesta amb un parell de preguntes sobre la prevenció de residus: 

o Quin residu generes amb més quantitat? Com el reduiries? 

o Fas alguna cosa per a reduir la quantitat de residus a casa teva? 

La promoció de la recollida selectiva i la reducció de residus orgànics s’ha dut a terme a 7 
municipis de la comarca (Amer, Arbúcies, Blanes, Riudellots, St. Hilari, Sils i Vidreres) A 
tots i cadascun d’ells s’ha: 

- Informat sobre la correcta gestió dels residus. 

- Fomentat la recollida selectiva i s’ha informat sobre la conseqüent reducció de 
residus destinats a l’abocador. 

- Promogut el cubell reixat i la bossa compostable 
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- Repartit un paquet de bosses per a facilitar la recollida selectiva a casa. 

Punt informatiu i material repartit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En els següents municipis s’ha aprofitat per incidir en altres aspectes relacionats amb la 
gestió dels residus, la informació detallada es descriu als documents resum de cada un 
d’ells. 

- A Amer s’ha promogut la utilització de la deixalleria Mòbil, a Arbúcies s’ha incidit 
amb els canvis en els serveis de recollida, a Blanes el punt informatiu s’ha 
vinculat a la exposició sobre la recollida selectiva duta a terme del 19 al 24, a 
Riudellots s’ha informat dels beneficis fiscals contemplats a les noves ordenances 
(compostatge i usuaris de la deixalleria) i a St. Hilari s’ha incidit especialment en 
la gestió de la fracció Orgànica 

 
Promoció de la Deixalleria i de la reducció de residus a la compra 

S’ha repartit una bossa i una ouera reutilitzable a tots els usuaris de la deixalleria 
municipal que en el transcurs de la setmana de la prevenció de residus, del dissabte 17 
de novembre fins el diumenge 25 de novembre, s’hagin adreçat a la instal·lació. 

Amb l’objectiu de fer participar a la població i donar cert valor als elements que 
s’obsequien, el repartiment a tots els participants s’ha fet bescanviant una butlleta 
d’enquesta amb un parell de preguntes sobre la prevenció de residus: 

o Quin residu generes amb més quantitat? Com el reduiries? 

o Fas alguna cosa per a reduir la quantitat de residus a casa teva? 

La Promoció de la Deixalleria i de la reducció de residus de la compra s’ha dut a terme a 
5 deixalleries de la comarca (Breda, Caldes, La Cellera, Maçanet i Vilobí). A tots i 
cadascun d’ells s’ha: 

- Explicat la importància d’utilitzar bons hàbits en la compra diària i així reduir els 
residus generats. 

- Realitzat el repartiment de la bossa i la ouera reutilitzable. 
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Cartell informatiu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foment del consum responsable d’aigua a les llars 

Els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Vescomptat de Cabrera d’Hostalric,el Dimarts 13 de 
novembre varen visitar la depuradora municipal, l’activitat pretén conscienciar sobre els 
bons hàbits en la utilització de l’aigua a la llar i al mateix temps incidir i recordar que els 
recursos hídrics són un bé cada vegada més escàs. 

Els 80 alumnes es varen repartir en quatre grups, dos sessions realitzades a les 10:00h i 
dos sessions a les 11:00h. 

Visita a la Depuradora Municipal 

 
 

 



_ Memòria accions de sensibilització ambiental 2012 
CMED · Consell Comarcal de la Selva 

 

 
16

 

Un cop finalitzades les visites, es va obsequiar a cada alumne amb un conjunt 
d’estalviadors d’aigua per a col·locar a les aixetes de casa seva i un tríptic informatiu amb 
consells sobre l’ús sostenible de l’aigua. 

L’acció s’allargarà en el temps, i es repetirà a totes les escoles de la comarca que ho 
sol·licitin en el marc de les activitats d’educació ambiental realitzades a través de l’àrea 
de Medi Ambient. 
 

Ampliació de la Xarxa de Compostaires de la Selva 

Per tal de promocionar el compostatge casolà com una acció de Prevenció de residus 
reduint la matèria orgànica i les restes vegetals de les recollides convencionals, s’ha 
informat a la població en general a través de diversos mitjans (cartells, tríptics) i s’ha 
col·locat un petit estand informatiu en una dependència municipal. 

La Ampliació de la Xarxa de Compostaires de la Selva s’ha dut a terme a 4 Municipis de 
la comarca (Riells i Viabrea, Bonmatí, Sta. Coloma i Tossa de Mar). 

Durant la Setmana del 17 al 25 de novembre s’ha fet difusió i s’ha col·locat l’estand 
informatiu. 
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5. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL ALS CENTRES 

EDUCATIUS. 
 

5.1. RESUM D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL CURS 2011 - 2012 

Enguany les activitats d’educació mediambiental per als centres educatius s’han realitzat 
a 13 municipis de la comarca, cal dir que moltes escoles han fet més d’una activitat. 
representant el 50% del total de municipis de la Selva. Pel que fa als centres educatius, 
s’han dut a terme activitats en 13 de les 49 escoles d’educació primària de la comarca, 
representant un 26% del total d’escoles. Finalment s’ha treballat amb 66 grups classe, 
prenent 25 alumnes de mitjana per aula, han participat un total de 2.400 alumnes en les 
activitats d’educació  mediambiental de  la Selva. A més, dels alumnes que han visitat el 
CAAS a través de l’activitat ReSelva. 

Enguany l’activitat que ha tingut molt èxit ha estat Què en sabem sobre els envasos, es 
tracta d’una activitat distribuïda en dues parts, primer  s’explica amb el suport dels D3 
plastificats, quins envasos trobem en la nostra vida quotidiana, i què podem fer-ne  a més 
de dipositar-los al contenidor groc (posar exemples propers als alumnes sobre reduir i 
reutilitzar envasos com les ampolles d’aigua, sucs en tetabricks petits, el paper 
d’esmorzar,etc. La segona part de l’activitat consisteix en un moneder amb el tetabrick 
que cada alumne ha portat  de casa. 

Moneder 

 
El fet que cada alumne pugui emportar-se un moneder fet per ell mateix, ha agradat molt 
als nens.  

 

L’activitat que podem donar per acabada és El meu esmorzar sostenible i sa. 

Aquesta activitat que compta amb la col·laboració  del col·legi de farmacèutics consisteix  
amb l’explicació  d’una farmacèutica, per fomentar la ’importància d’un bon esmorzar  i és 
complementa  amb l’explicació  de  la reducció  d’escombraries i en especial de 
l’eliminació del paper de plata a l’hora de preparar  l’esmorzar, per acabar l’activitat 
s’obsequia a tots els alumnes  amb una carmanyola i una bossa de roba. 
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Desprès de 3 anys de continuïtat, aquest any s’han exhaurit el material disponible per 
obsequiar als alumnes. 

La segona activitat més sol·licitada ha estat el Joc del Comptagotes que a través d’un 
joc clàssic com l’oca es fa incís en el valor que té l’aigua com a recurs. Aquesta activitat 
enllaça els coneixements que l’alumnat adquireix en l’assignatura de medi i les bones 
pràctiques quotidianes.  

És un joc que els alumnes s’ho passant molt bé, mestres adquireixen coneixements de la 
nostre comarca i bones costum per l’ estalvi d’aigua. 

Una altra activitat amb una demanda elevada ha estat el joc de les 3R, en el qual 
s’intenta introduir tot jugant els conceptes de reduir, reutilitzar i reciclar, per tal de 
conscienciar a l’alumnat de la quantitat de residus que generem cada dia i les opcions 
que tenim a l’abast per fer una bona gestió sobretot pel que fa a la reducció. 

Referent a la visita al parc mediambiental, únicament hi ha hagut un centre educatiu que 
ha optat per dur a terme l’activitat, tot i això, ha estat valorada molt positivament tant pel 
centre docent com per el propi Consell Comarcal. 

Activitat al Parc Mediambiental 

 
L’oferta d’activitats mediambientals per al proper curs es veurà modificada respecte els 
anys anteriors, enguany s’ha apostat per centrar esforços i recursos en organitzar visites 
escolars als centres gestionats des del Consell, per tal de poder sensibilitzar 
ambientalment als més petits tot oferint una visió global de la gestió dels recursos 
naturals i dels residus generats a través de les vistes al Parc Mediambiental, a les 
estacions depuradores o al Centre d’Acollida d’Animals. 
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6. SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL AL CONSELL COMARCAL 

(EMAS) 
El sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) és un sistema voluntari de 
gestió que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i 
difondre la informació oportuna al públic i a d’altres parts interessades. 

 
El Sistema de Gestió Ambiental pren com a punt inicial del seu desenvolupament la 
descripció d’una política i uns objectius, que s’han confeccionat tenint en compte els 
requisits legals i la informació sobre els aspectes i impactes mediambientals que el 
Consell Comarcal de la Selva pot controlar i sobre els quals pot tenir influència. 
 

6.1. OBJECTIUS, CAMPANYES I ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL 

 
Reducció de l’energia elèctrica consumida pel Consell Comarcal 

Un dels objectius concrets del Sistema de Gestió Ambiental és aconseguir reduir el 
consum elèctric del Consell Comarcal, per a poder arribar a assolir l’objectiu s’ha efectuat 
una auditoria energètica a través d’una empresa especialitzada, a partir de la qual s’han 
proposat us seguit d’accions com poden ser la col·locació de detectors de presència 
associats al sistema elèctric en algunes dependències i col·locació d’interruptors amb 
temporitzador entre altres. 

 
Compra verda al Consell 

La compra verda és l'adquisició de béns en què no només es tenen en compte criteris 
econòmics i tècnics, sinó també ambientals i socials. D'aquesta manera s'aconsegueix 
adquirir productes respectuosos amb el medi ambient, és a dir que ofereixen els nivells 
de qualitat i de servei exigits i que, alhora, generen un impacte ambiental menor. 

En aquest camp, el Consell Comarcal està treballant per ampliar any rere any el material 
d’oficina obtingut amb criteris de compra verda. 

L’any 2012 el 100% del paper utilitzat per a faxos i impressores i el 57% del material 
d’escriptura utilitzat (bolígrafs...) s’ha adquirit seguint criteris de compra verda. 
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Reducció de la fracció resta 

Amb l’objectiu concret de reduir les quantitats de residus de la fracció resta s’ha instal·lat 
un nou punt de reciclatge i unes papereres individuals a les oficines de recaptació (Sta. 
Coloma de Farners), s’ha instal·lat un servei de minideixalleria a la seu del Consell 
Comarcal i s’ha consolidat la utilització del compostador situat a la zona enjardinada del 
Consell Comarcal. 

Compostador del Consell Comarcal 

 
 
Reducció del Consum de paper 

En el marc del sistema, es promouen bons hàbits en la utilització del paper i així poder-ne 
reduir el consum final, aquest any 2012 reutilitzant un total de 7.500 full en brut escrits a 
una cara, s’han recuperat per a poder obtenir 66 blocs de notes amb paper recuperat. 
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7. ALTRES ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
 

7.1. MILLORES A LA WEB DE MEDI AMBIENT 

Tenint en compte que actualment estem en un mon en que cada vegada té mes pes tota 
la informació que es pot transmetre a través de la xarxa, aquest any 2012 s’ha reformat i 
actualitzat la web de medi ambient i així aconseguir una web àgil, agradable i que l’usuari 
si senti còmode. 

Actualment la nova web de l’àrea està estructurada en 7 grans eixos; sanejament, centre 
d’acollida d’animals a la Selva, gestió de residus, parc mediambiental, sensibilització i el 
CMED. 

Pàgina principal de la web de l’àrea de Medi Ambient. 

 
 

 
 


