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Deixalles a Collserola, deixalles
fora de lloc
Recull d’informacions, propostes educatives, jocs, llibres… de
suport a iniciatives de recollida d’escombraries abandonades al
medi natural

Articles al Butlletí del Parc
El Butlletí és una revista trimestral d'informació i actualitat
del Parc, de de 1988. Disponible en suport digital a
https://www.parcnaturalcollserola.cat/butlleti-delparc/#articles
Hi ha cercador per títols i anys dels articles.
Hi ha dos articles relacionats amb deixalles:

-

Les deixalles al bosc, un tema que ens ocupa
i preocupa / Butlletí Estiu 2003
Deixalles i pandèmia a les àrees de lleure del
parc natural / Butlletí Tardor 2020

Memòries de Gestió
Són publicacions anuals, en PDF, que recullen totes les
actuacions del Consorci del Parc Natural de Collserola.
Memòries des de 1986 fins a 2019, disponibles a
https://www.parcnaturalcollserola.cat/memories/
A la darrera Memòria de Gestió publicada, la de l’any 2019,
trobareu, entre altres informacions, aquesta taula:

Campanya

Let’s clean up
Let’s Clean up Europe és una campanya europea que, des del
2014, comparteix l’Agència de Residus de Catalunya, i que té
com a objectiu alertar la societat de la gran quantitat de
residus que es generen i es llencen als espais naturals, i
promoure actuacions de recollida, classificació i valoració de
les deixalles trobades.
El Consorci del Parc Natural de Collserola hi participa de
forma activa des del 2016.
L’enllaç a la pàgina del Let’s Clean up Europe on hi ha
penjats els diferents recursos
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/
prevencio/setmana_europea/lets_clean_up_europe/

Vídeo curt

Residu 0 al Parc
Una magnífica aportació de les persones en pràctiques al
Parc Natural de Collserola.
Aquest 2021, tot celebrant el Dia de l’Educació Ambiental,
la Setmana de la Prevenció de Residus i la renovació de la
mini-deixalleria de Can Coll CEA, teniu aquest curt per
potenciar les sortides a la natura tot fomentant la
minimització de residus.
En mp4, 1:49 min.
Residu0alParc

Recursos de la proposta educativa

Experimentem el Bosc

Dins del programa El Curs al Parc hi ha la proposta
Experimentem el Bosc, adreçada a Educació Infantil i primer
cicle de Primària que, entre altres coses, ens ajuda a
reflexionar sobre les deixalles al medi natural.
S’utilitzen ´deixalles gegants` que us podem deixar en
préstec.
Aquesta activitat la trobareu proposada també a
Hàbitat: Guia d’activitats d’educació ambiental
http://habitat.escolesxesc.cat/
Concretament activitat 24: Objectes estranys al
jardí
http://habitat.escolesxesc.cat/portfolioitems/26-objectes-estranys-al-jardi/
Edat: activitat de 4 a 7 anys.

Contes i propostes creatives
Les maletes i motxilles Collserola Conta Contes us faciliten
una tria de llibres de ficció o coneixement que us seran
d’utilitat ens els vostres projectes (per fer animació lectora a
l’escola i a casa, per organitzar sessions conta Contes, etc. )
Destaquem els següents títols:

-

MORICHON, David /Això no és cap problema!
Cruïlla, 1999. Llibre /ISBN 5777-84-8286-634-6
Adequat a partir de 6 anys, ideal per a
qualsevol edat si el narreu vosaltres mateixos.

A les maletes i motxilles Collserola Conta Contes també hi pot
haver propostes de crear amb residus.
Destaquem:

-

SORIANO, Marta /Eco-Art Educació
Ambiental: Guia didàctica amb 60 tallers
d'art i reciclatge L'autora, 2002. 96 p.
ISBN: 84-95987-02-3

A la publicació QUI HA PASSAT PER AQUÍ? hi ha un ratolí
atrapat dins d’una ampolla de vidre.
Vegeu l’article científic on s’inspira:
- Un cas real d’ampolles abandonades
Del Museu de Ciències Naturals de Granollers –
Àrea de recerca en petits mamífers

Fitxa Quantes

deixalles hem

recollit?

A partir de les tasques de gestió relacionades amb la
neteja de residus al Parc Natural de Collserola i en el
marc dels programes de participació, us podem facilitar
alguns recursos d’interès, com aquest registre que ens
aproxima al control del pes i del volum recollit, i a la tria
dels residus.

Fibrociment?

Deixalles i Història

Història de la fàbrica d’Uralita
http://cerdanyolainforma.com/2014/12/10/historia-de-lafabrica-duralita/
Dins d’una Cerdanyola agrícola i rural que, des de la segona
meitat del segle XIX, estava configurant les seves estructures
modernes, va sorgir, a començaments del XX, la indústria de
materials d’amiant i ciment. Una industria que, un segle
després, encara està causant morts per l’amiant.
../.. Durant els anys cinquanta, quan la fabricació d’uralita
a Cerdanyola s’apropava al mig segle d’existència i
l’asbestosi encara era una malaltia desconeguda, un
sistema fàcil i econòmic d’arreglar els bassals i el fangueig
de camins i carrers fou l’abocament de runes de
fibrociment, és a dir, de deixalles industrials de plaques,
jardineres, tubs de fibrociment, etc., procedents de la
fàbrica local../..

L’OSSMA, Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de
la Universitat de Barcelona, ens dóna ECOCONSELLS 2.0

EcoConsells:
No t’oblidis les teves
deixalles (Eco2.0-51)

Aquí teniu l’Ecoconsell No t’oblidis les teves deixalles i
amb quins Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS´s de l’Agenda 2030) està relacionat
https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/no-toblidis-lesteves-deixalles-eco2-0-51-2/

Webs per saber més
del littering, dels residus en
general i de la seva seva
minimització


De l’abandonament de deixalles a la natura, conegut com littering (de l’anglès ´tirar
escombraries`) algunes webs, que, a part de la campanya citada anteriorment Let’s Clean up,
aporten informacions, metodologies i recursos d’interès:
o Clean Europe Network https://cleaneuropenetwork.eu/
 Measuring litter https://cleaneuropenetwork.eu/en/measuring-litter/aus/
o Projecte Libera https://proyectolibera.org/ i E-litter, aplicació per mòbils, recurs de ciència
ciutadana promogut SEOBirdLife dins projecte Libera https://vertidoscero.com/appelitter/
o

Littering: Així danya el medi ambient l’abandó de residus Article revista Consumer, 2017.








Materials divulgatius de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) de la Generalitat de Catalunya
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/material/
Recopilació de materials i accions virtuals en un portal interactiu de l’Àrea d’Acció climàtica de la
Diputació de Barcelona https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/prevencio-de-residus Hi ha
diferents jocs, entre altres:
o https://view.genial.ly/5fd3591b3c971e0d65981ff6/interactive-content-recursos-virtualsper-la-prevencio-de-residus-unim-esforcos
Pàgina per saber com reciclar els diferents residus, quina recollida selectiva es fa al teu municipi,
etc. https://www.residuonvas.cat/
Campanyes de la Fundació per a la Reducció dels Residus:
o No volem una salut de plàstic
https://rezero.cat/campanyes/no-volem-una-salut-de-plastic/
o Nou període: Alternatives exsitents per viure una menstruació de residu Zero
https://rezero.cat/campanyes/nouperiode/
o ReWine: Reutilització d’ampolles de vidre al sector vitivinícola
https://rezero.cat/campanyes/rewine/
o Consum Conscient
https://rezero.cat/campanyes/jo-consumeixo-conscientment/
o Comerç verd
https://comercverd.rezero.cat/

o Amb la Fundació del Banc de Recursos: Pont Alimentari: sobre malbaratament en el
cicle dels aliments
http://www.pontalimentari.org/
o Catalunya lliure de bosses
https://rezero.cat/campanyes/catalunya-lliure-de-bosses/
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