Grup de Treball de Residus

Cas d’èxit:

A les festes del Coll,
no volem plàstic d’un
sol ús!

Nom de l’organització:

CENTRE CÍVIC EL COLL - LA BRUGUERA / ENTITATS DEL BARRI DEL
COLL

Tipus d’organització:

EQUIPAMENT SOCIO CULTURAL I COMUNITARI MUNICIPAL

Dades de contacte:

Xavier Franch i López

Correu electrònic:

direccio@ccelcoll.org

Telèfon:

932562871 - 699435076

Adreça:

c/ Aldea, 15

Nº d’usuaris/treballadors:

9

Descripció:
En la celebració dels esdeveniments propis del cicle festiu o cicles
culturals que es realitzen al barri del Coll i que organitzem o
col·laborem activament, el centre cívic i els diversos serveis que hi
formen part, hem promogut l’ús dels gots de plàstic i la vaixella
reutilitzables, com a forma de reduir la generació de residus de
plàstic d’un sol ús. Durant l’any, es celebren un mínim de 15
esdeveniments populars on s’utilitzen gots i vaixella reutilitzables.

Tipus d’implantació:

Permanent

Sector:

Centre cívic / associacions juvenils i comunitàries

Destinataris:

Veïnat del barri

Indicador/s:

Gots de plàstic que s’han deixat d’utilitzar.
Tenint en compte que a cada Festa calculem que hi ha unes 1000
persones, unes 250 ja es porten el seu got de casa i nosaltres en
venen uns 750 de nous. Calculem que cada persona consumirà uns
3 cops durant la festa. Per tant, si hi ha 1000 assistents, hi hauran
3000 consumicions (de mitja). Per tant, les 3000 consumicions han
estalviat 3000 gots de plàstic d’un sol ús. En el global d’assistents als
actes de Festa Major de 2019, calculem una assistència d’unes
5000 persones , per tant, i seguint el càlcul que hem fet abans,
surten unes 15.000 consumicions en total. Per tant, són 15.000 gots
de plàstic d’un sol ús que no s’han fet servir
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Inversió inicial:

Manteniment:

Inicialment, la comissió de joves del Coll, principal
entitat juvenil del barri i dinamitzadora de molts
dels esdeveniments del barri, va comprar 200 gots,
amb un cost d’uns 1000€. Després, es van renovant
anualment, per substituir els que es van perdent.
Aquests gots estan a disposició de les entitats del
barri que ho demanin per a realitzar activitats
socials i culturals al barri.

El centre cívic disposa d’un espai de cuina amb
rentaplats i es cedeix a les entitats per poder fer la
neteja dels gots que s’han fet servir a les festes i actes
culturals. Les entitats juvenils disposen d’un espai per
emmagatzemar els gots i altres materials.

Beneficis:

És difícil de calcular, però si els assistents als 15 actes festius que s’han
realitzat durant aquest any han estat 8.830 persones, es pot deduir que
s’ha evitat un mínim d’un envàs per cada persona.

Consells pràctics:

Hem pogut aprendre que cal fer un esforç comunicatiu important per
reforçar el missatge de portar el got de casa i no comprar cada vegada
un de nou. Així, es redueix el nombre de gots que es fan servir només un
cop.
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