Xll EDICIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA
PREVENCIÓ DE RESIDUS (21-29 DE NOVEMBRE DE 2020)
Aquesta iniciativa ha estat impulsada pel departament de Serveis Urbans de
l’Ajuntament de Sitges conjuntament amb les educadores ambientals adscrites al
contracte de recollida de residus i neteja viària, en el marc del foment de l’educació
ambiental en relació a la gestió dels residus que aquest nou contracte contempla.
L’actuació s’ha dut a terme en el marc de la Xll edició de la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus els dies 23, 24 i 25 de novembre del 2020 i ha consistit en
impulsar dues accions “BOOK TRUCK” i “PORTA BRIK & GO”.
BOOK TRUCK: L’objectiu de l’acció es reduir la quantitat de residus de la fracció
paper/cartró donant una segona vida a llibres destinats a reciclatge. Aquest llibres
procedeixen de les renovacions dels fons de les biblioteques públiques de Sitges i
donacions privades.

Amb l’adquisició de 286 llibres hem aconseguit evitar 600.60kg de CO2 el que
equival a 30.510 arbres absorbint el CO2 en un dia. Això és equiparable a
l’eliminació de la circulació de 106 cotxes per dia.
PORTA BRIK & GO: L’objectiu de l’acció es promoure la reducció de residus de la
fracció d’envàs realitzant amb tetrabriks diferents tipus de portamonedes donantli a l’envàs un segon ús.

Per dur a terme aquestes activitats de la setmana Europea de la prevenció de
residus es van utilitzar les xarxes socials de l’Ajuntament Instagram i Facebook.
Per realitzar les accions s’ha utilitzat un vehicle Piaggio Porter adaptat amb espai
d’emmagatzematge per fer la funció de biblioteca mòbil (Book Truck).
A cada una de les ubicacions on s’ha instal·lat el Book Truck la resposta ciutadana
tenint en compte la quantitat de llibres entregats, es mostra a la taula següent:
LOCALITZACIÓ
Plaça Catalunya
Cap de la Vila
Plaça Pou Vedre
TOTAL

DATA
23/11/2020
24/11/2020
25/11/2020

Nº
PARTICIPANTS
20
35
30
85

LLIBRES
LLIURATS
55
96
135
286

RESIDUS
ESTALVIATS
31,70 kg
47,40 kg
70,50 kg
149,6kg

Kg DE CO2
ESTALVIATS
115,50 kg
201,60 kg
283,50 kg
600,60 kg

Les localitzacions on l’acció va tenir més impacte i participació de la ciutadania
va ser al Cap de la Vila i Pl. Pou Vedre seguit de Pl. Catalunya.
Tot i així, els Sitgetans i Sitgetanes han posat molt interès en una futura edició de
l’activitat i la necessitat de poder tenir un punt de donació de llibres de
biblioteques i de col·leccions particulars per properes accions.
Per aquest motiu, s’ha habilitat a la deixalleria de Sitges un espai on els
ciutadans poden donar llibres per poder continuar oferint aquesta l’activitat.

