
Setmana europea de prevenció de residus
Dia internacional violència de gènere

Activitats i tallers adreçats a  adults i infants
Totes les activitats són gratuïtes 



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ MEDI AMBIENT 

JORNADA NETEJA COL.LECTIVA PLATJA 
DE LES GAVINES
Jornada de neteja al voltat de la platja de les gavines. Al final de 
l'activitat es farà una petita xerrada sobre els residus i com evitar 
que arribin al mar i quines opcions en tenim per canviar els 
nostres hàbits. 

L'activitat serà dissabte 20 de novembre, de 10:00 a 12:00. Al final 
de l'activitat farem una petita xerrada sobre els residus i com 
evitar que arribin al mar i quines opcions en tenim per canviar els 
nostres hàbits. 

Organitza: Custodia platges Garraf
Lloc: Platja de les gavines
Hora: De 10.00 a 12.00h 

Dissabte 20 de novembre

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ TURISME  

JORNADA ARBA
El día 21 de novembre, proper al Día dels Boscos Autòctons (23) 
celebrarem una Jornada al nostre viver a la Fita del Terme 
(entrada al camí vell desde Cubelles) i hi sou convidats!
Es farà una visita al nostre viver, on hi criem unes 56 espècies, 
i desprès algunes activitats com ara: Sembra de llavors en viver, 
substitució de canya exòtica per un tros de bosc mixt, 
processament i construcció amb canyes.

Organitza: Arba Litoral
Lloc: Fita del Terme. Viver d’Arba Litoral
Hora: de 9 a 13:00h

Diumenge 21 de novembre



TALLERS ESCOLARS CONSUM

DE L’ESCOLA AL CENTRE COMERCIAL
Taller adreçat a conscienciar els alumnes de cicle superior de 
primària de les conseqüències econòmiques i socials de les 
nostres compres i reflexionar, abans d’adquirir qualsevol producte 
o servei, sobre quines son les nostres necessitats.
S’incideix en les competències bàsiques de l’etapa de primària. 
S’aprofita la transversalitat, els valors i les actituds que el taller ens 
permet desenvolupar per tal d’incidir concretament en la 
competència social i ciutadana.

Organitza: Diputació de Barcelona
Lloc: Escola Charlie Rivel 
Adreçat a alumnes de 6è

Dilluns 22 de novembre

TALLERS ESCOLARS CONSUM

DE L’ESCOLA AL CENTRE COMERCIAL
Taller adreçat a conscienciar els alumnes de cicle superior de 
primària de les conseqüències econòmiques i socials de les 
nostres compres i reflexionar, abans d’adquirir qualsevol producte 
o servei, sobre quines son les nostres necessitats.
S’incideix en les competències bàsiques de l’etapa de primària. 
S’aprofita la transversalitat, els valors i les actituds que el taller ens 
permet desenvolupar per tal d’incidir concretament en la 
competència social i ciutadana.

Organitza: Diputació de Barcelona
Lloc: Escola Mar i Cel 
Adreçat a alumnes de 6è

Dimarts 23 de novembre 



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ CONSUM

MERCAT DE SEGONA MA
En aquest petit mercat podreu trobar objectes per comprar de 
segona ma i fomentar així la reutilització abans de consumir nous 
productes. Cal promoure accions de reducció i estimular un 
consumisme mes responsable. 

Tots els beneficis es destinaran a fins socials. 

Organtiza: Associació Balukunda
Hora: De 10h a 14h 
Ubicació: Safareigs municipals
En cas de pluja aquest mercat es trasllada al dia següent al centre 
social mateix horari. 

Divendres 26 de novembre

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ MEDI AMBIENT 

ConsumIM PERFECTE
Es tracta d’un punt informatiu dinamitzat per educadors/es del 
servei per facilitar a la ciutadania recursos per consumir d’una 
manera més responsable, evitant la producció de residus i 
fomentant l’economia circular.
 
Al punt tindrem un photocall de fruites imperfectes i altres 
activitats. Participar té premi! Tindrem porta entrepans 
reutilitzables, bosses de reixeta per la compra a granel i bosses 
reutilitzables.

Organitza: Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat 
Penedès Garraf
Lloc: Mercat setmanal de Cubelles. Plaça del Mercat
Hora: 10.00 h. a 13.00 h.



TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ CONSUM

TALLER, EXHIBICIÓ I VENDA AMIGURUMI 
L’amigurumi es una paraula que significa Ami: teixit i Nuigurumi:  
nino de peluix. Es una tendència o moda japonesa que consisteix 
en teixir petits ninos mitjançant tècniques de croche o ganxet. 

Per aquest nadal podeu aprendre a fer vosaltres mateixes 
figuretes d’amigurumi i regalar el vostre temps i contribuir en la 
reducció del consum. O també podeu comprar-ne allà mateix 
i regalar solidaritat. 

TALLER RECICLATGE DE PLÀSTIC FENT
HORTS AROMÀTICS
Podeu aprendre a fer un hort de plantes aromàtiques tot 
reutilitzant ampolles de plàstic. Fomentem la reducció i la 
reutilització amb un taller familiar i obert a tothom. 

PARADA SOLIDARIA DE TELES AFRICANES
Compra i col.labora amb l’associació de l’Ong Balukunda de 
Gambia. Son productes fets amb teles africanes i treballades pel 
grup de dones Puntades amb Cor. 

La tasca de Balukunda té com objectiu defensar la vida digna dels 
diferents col.lectius on l’única solució als problemes de la 
immigració i la lluita contra la pobresa. 

Organitza: Associació Balukunda
Hora: De 10h a 14h .    
Lloc: Safareigs municipals  
(en cas de pluja l’activitat es faria al Centre Social) 

La recaptació de la venda de tots els productes anirà destinat a 
ajudar al poble de Sikunda i al poble Saharaui. 

Dissabte dia 27 de novembre



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ MEDI AMBIENT 

VISITA DESEMBOCADURA RIU FOIX
La visita consisteix en una passejada per l'entorn de la desembo-
cadura i part dels marges del riu Foix. La passejada tindrà varies 
parades on es faran explicacions sobre l'espai, l'ecologia i les 
actuacions de recuperació que s'hi duen a terme. També es 
dotarà a les visites de material òptic (telescopi i prismàtics) el que 
permetrà una observació d'ocells i una experiència amb la fauna 
molt propera.
 
Punt de trobada: Oficina Turisme Platja 
(Av. Mediterrani s/n - Platja Llarga)
Hora: 10.00h

Diumenge 28 de novembre

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ CONSUM

LITTLE XEF
Tallers de cuina en anglès per a nens. Les receptes són creatives 
i fàcils perquè els infants puguin dur-les a terme sense cap tipus 
de problema. Durant l’activitat, s’utilitzen expressions i vocabulari 
típics de l’àmbit de la cuina, però també es canta, es balla i es fa 
una petita manualitat per complimentar la recepta.

Organitza: Kid&Us
Hora: 11 a 13h
Lloc: Mural del la Festa Major - darrera Ajuntament 
(Intersecció entre C/ de la Creu i C/ Major)
Per aquesta activitat cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat 



TALLERS ESCOLARS CONSUM

LA CIGALA I LA FORMIGA SE’N VAN A COMPRAR
Taller adreçat a conscienciar els alumnes de cicle mitjà de 
primària de les conseqüències econòmiques i socials de les 
nostres compres i reflexionar, abans d’adquirir qualsevol producte 
o servei, sobre quines son les nostres necessitats.
S’incideix en les competències bàsiques de l’etapa de primària. 
S’aprofita la transversalitat, els valors i les actituds que el taller ens 
permet desenvolupar per tal d’incidir concretament en la 
competència social i ciutadana.

Organitza: Diputació de Barcelona
Lloc: Escola Charlie Rivel i Escola Mar i Cel
Adreçat a alumnes de 3er

Dilluns 29 de novembre

TALLERS ESCOLARS CONSUM

LA CIGALA I LA FORMIGA SE’N VAN A COMPRAR
Taller adreçat a conscienciar els alumnes de cicle mitjà de 
primària de les conseqüències econòmiques i socials de les 
nostres compres i reflexionar, abans d’adquirir qualsevol producte 
o servei, sobre quines son les nostres necessitats.
S’incideix en les competències bàsiques de l’etapa de primària. 
S’aprofita la transversalitat, els valors i les actituds que el taller ens 
permet desenvolupar per tal d’incidir concretament en la 
competència social i ciutadana.

Organitza: Diputació de Barcelona
Lloc: Escola Vora Mar
Adreçat a alumnes de 6è

Dimarts 30 de novembre 



Organitza:

Ajuntament de Cubelles
Regidoria de Turisme, Comerç i Fires. Departament de Consum.

Oficina municipal del consumidor (OMIC)
Regidoria de Medi ambient

Mancomunitat Penedès Garraf
Consell Comarcal Servei de Medi Natural i Litoral 

Diputació de Barcelona
Arba Litoral

Custodia Platges Garraf
Kid&Us

Botiga Que Bo
Associació Balukunda


