
@ewwr.eu @2EWWR www.ewwr.eu #EWWR2019 #ReduceYourWaste

Educació i
comunicació en

prevenció de
residus:

Change your 
ways,

Reduce your 
waste!

Activitat:
El Bosc de la Vida

Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2019

Aquest projecte es basa en l’Arbre de la Vida, una acció que va tenir
lloc el 2018, desenvolupada pel Mercat Ecològic i Artesà de Gijón, 

a Astúries. S’inspira en una antiga creença japonesa segons la qual hi 
ha un fil vermell invisible que connecta les persones que estan predesti-
nades a conèixer-se. Consisteix en un arbre, les branques del qual es for-
men a partir d’aquest fil vermell i les fulles són petites targetes decorades 
o escrites per ciutadans individuals que volen compartir les seves idees
per millorar la reducció de residus. El 2019, els creadors d’aquest arbre
volen animar altres agrupacions de persones conscienciades a conrear 

CONEIX MILLOR L’ARBRE ORIGINAL:

• Vídeo curt de presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=g8mO-2PwiSU

• Els creadors: 
http://mercadoartesanoyecologico.com/the-tree-of-life/ 

• Perfil a Facebook: 
https://www.facebook.com/ProyectoelArboldelaVida

• Fotos – galeria d’Instagram 
https://www.instagram.com/proyectoelarboldelavida/

els seus propis Arbres de la Vida, de manera que tot el conjunt pugui convertir-se en un gran Bosc de la 
Vida que connecti individus de tot Europa i fins i tot de més enllà de les seves fronteres.  

OBJECTUS:

◊ Potenciar mesures en prevenció de residus.
◊ Conscienciar sobre la producció de residus i, a la vegada,

crear un lligam entre persones procedents de contextos
diferents i amb punts de vista també diferents.

PRINCIPAL PASSOS PER CREAR EL TEU ARBRE:

1. Troba persones que estiguin interessades a fer de

coordinadors locals. Aquest és el punt més important,
doncs cadascuna d’aquestes persones serà responsable
d’una ciutat/districte/centre educatiu/ família... o qualsevol
altre conjunt de col·laboradors; per tant, serà l’encarregada
de recollir i aplegar totes les targetes i enviar fotografies de l’arbre que en resulti. 

2. Què necessitaràs:

• Un fil vermell o quelcom similar que pugui fer la funció de branques de l’arbre: llana, 
cable, drapet, corda... Molt millor si busques elements reutilitzats!
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• Targetes: perquè tot sigui més senzill, les mides haurien d’ajustar-se als 30 x
5 cm, tot i que les fulles també poden fer-se amb materials reutilitzats (capses,
fullets, revistes, embalatges o embolcalls...).

3. Cada col·laborador ha d’escollir una ubicació on instal·lar-hi el fill vermell de manera
que quedi com un estenedor o un bosc amb molts arbres (columnes, baranes...)

4. Després d’això, es reparteixen les targetes a tothom que vulgui participar-hi amb les
seves idees —dibuixos, versos, lemes…— relacionades amb la prevenció de residus
perquè puguin penjar-les del fil vermell, amb l’ajut de pinces d’estendre roba.

5. Un cop finalitzat, immortalitzar el resultat i compartir-lo amb el coordinador regional (a
Catalunya l’Agència de Residus de Catalunya), mitjans de comunicació, ajuntaments
o entitats locals, xarxes socials... (imatges de l’arbre i targetes dels participants).

6. Des del coordinador regional, combinarà les fotografies per crear un vídeo resum comú
representants tots els arbres que formen part del Bosc de la Vida.

7. En consonància amb els principis de reducció, reutilització i reciclatge de residus, as-
segura’t de donar una segona vida a totes les parts del teu arbre quan l’activitat hagi
finalitzat. Per exemple, les parts de l’Arbre de la Vida original van convertir-se en punts
de llibre (les targetes) i en titelles (les pinces i  el fil).


