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OBJECTIUS INTRODUCCIÓ | L’ARBRE DE LA VIDA 

 

• Millorar la reducció i el reciclatge de residus.  

• Conscienciar i sensibilitzar sobre la reducció dels residus. 

• Fomentar valors de cooperació i solidaritat.  

• Habilitar un espai per a l’intercanvi d’idees i opinions 
provinents de diferents contextos i de diversos punts 
de vista.  

• Donar visibilitat als missatges proporcionats des de la 
ciutadania al respecte de la Prevenció, la Reutilització i el 
Foment del reciclatge de Residus i la creació d’un món 
més sostenible.  

 

 

L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA  és coordinador 
regional de la European Week for Waste Reduction (EWWR) 
a Catalunya des del seu inici. Per celebrar que l’onzena edició 
es centra en l’educació i la comunicació en la prevenció de 
residus es promou aquesta proposta basada en l’acció “El 
Árbol de la vida” desenvolupada el 2018 a Astúries pel Mercat 
Artesà i Ecològic  
 
Aquest projecte, va ser nominat als Premis Europeus de la 
Prevenció dins la categoria “Associació/ONG”, es va inspirar 
en l’antiga llegenda oriental de “el fil vermell” i explica que 
totes aquelles persones predestinades a conèixer-se estan 
unides per aquest fil, que no es veu i no es trenca. Així doncs, 
aquest fil va ser, per tant, el conductor del mateix i va servir 
de suport per a la creació d’una gran xarxa de persones i 
idees centrades en la necessitat de reduir els residus. 
D’aquesta manera, cada col·laborador va instal·lar el seu 
propi fil, del que s’hi van penjar, com si fossin fulles, cartolines 
amb els missatges de sensibilització aportats per la 
ciutadania. Finalment, a partir de totes les contribucions, es 
va generar un arbre nodrit a partir de més de 17.000 
aportacions que pretenen un món més sostenible.

 

 

MÉS INFORMACIÓ DE L’ARBRE DE LA VIDA: 
 

http://mercadoartesanoyecologico.com/el-arbol-de-la-vida/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ye9a9dgvUuY 
https://ewwr.eu/downloads/members/EWWR_2019_Thematic_Factsheets6_CAT.pdf 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ COMÚ  

“EL BOSC DE LA VIDA” 
 

 

 
Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus es 
pretén donar continuïtat a aquest projecte, encoratjant als 
tot tipus d’entitat i centres educatius a crear el seu propi 
arbre amb l’objectiu de generar un gran “Bosc de la Vida” 
que connecti ciutadans i ciutadanes de tot Europa més enllà 
de les seves fronteres. Es tracta doncs, d’una campanya de 
difusió i sensibilització ambiental a gran escala en que cada 
participació individual té un objectiu comú: la Prevenció dels 
Residus. 

A la idea original, l’arbre es planteja com un tendal de cordó 
vermell, del que pengen cartolines subjectades amb pinces. 
Si més no, cada entitat és lliure de crear-lo responent a les 
seves necessitats i interessos particulars. Tot seguit es 
mostren alguns exemples: 

 

 

 

 

EXEMPLES PER A LA REALITZACIÓ DEL TRONC PROPORCIONATS PEL MERCAT ARTESÀ I ECOLÒGIC RESULTAT 
DELS ARBRES DE LES ENTITATS QUE HI VAN PARTICIPAR L’ANY 2018 
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Cadascuna de les entitats pot desenvolupar el seu arbre seguint el mateix patró lliure de la idea original o 
centrar-se en una temàtica concreta. Per exemple: “deixa la teva idea per reduir plàstics d’un sol ús”, “deixa 
la  teva  idea per  reduir  residus en  la compra diària”,  “deixa  la  teva  idea per  fer aquesta escola més 
eficient”; etc. 

Mural per escriure directament o enganxar notes. 
 

 

 

Arbre natural del que pengen targetes amb missatges. 
Aquestes targetes també poden substituir-se per llaços, 
objectes reutilitzats... 



 

 
 
 

 
 
 
 

INSTRUCCIONS I TERMINIS 
 

 
 
 

 
FASE TASQUES DATES CLAU 

Inscripció · Inscripció a través del formulari SDR: 

· http://sdr.arc.cat/prevencio/GetLoginPrevencio.do 

Fins dia 04 de novembre  

Disseny del Projecte · Disseny de l’estructura del tronc, suports per als missatges i 
altres eines (com s’elaborarà el tronc, quin suport s’utilitzarà 
per a les fulles, com s’escriuran els missatges, quins materials 
necessita la ciutadania per realitzar les seves aportacions, 
valoració de la necessitat o no d’incloure instruccions, etc.).  

· Metodologia: com i en quins horaris es realitzen les 
aportacions, on es col·loca l’arbre, distribució de tasques, etc.  

· Difusió i promoció: de quina manera es farà difusió de la 
informació a la ciutadania (canals de comunicació com cartells, 
RS, web, bústia, ràdio, jornada de presentació...), tipus 
d’informació, etc.  

· Altres: organització d’una jornada informativa interna, etc. 

Es recomana tancar aquesta 
fase el més ràpid possible per 
executar la proposta amb 
marge de temps suficient. 

Execució i posada en 

funcionament 

 
· Elaboració i muntatge de l’arbre: estructura del tronc i 
suport per als missatges.  

· Elaboració d’altres eines: preparació d’instruccions, material 
tipus bolígrafs, cinta adhesiva o sistemes d’execució dels 
missatges... 

· Elaboració i difusió dels materials de divulgació per animar a la 
participació: cartells, entrades en RS, actualització de 
pàgina web, cunyes radio, etc. 

 
Es convenient instal·lar l’arbre 
i realitzar la difusió tan aviat 
sigui possible (data límit 22 
de nov.) perquè tothom 
pugui realitzar les seves 
aportacions. Així estarà ple 
de missatges en el moment 
en que es facin les 
fotografies.  

Suport en la difusió · ARC fomenta la difusió de la vostra activitat a través de 
xarxes socials @residuscat i a través de l’agenda 
d’activitats de la Setmana 
residus.gencat.cat/agendaewwr . 

De 9 a 15 de novembre 

Reportatge fotogràfic Realització i enviament de fotografies amb l’arbre 
finalitzat amb els missatges penjant de les seves 
branques a  setmanaprevencio.arc.tes@gencat.cat 

Fins 24 de novembre 

Aportació missatges · Aportació de missatges per part de la ciutadania . Fins 24 de novembre 

EWWR · Durant aquesta setmana la ciutadana podrà seguir 
realitzant les seves propostes, se seguirà fent difusió 
pels diferents canals de comunicació establerts, 
organitzant visites per a diferents col·lectius, etc. 

De 16 a 24 de novembre 

Desmuntatge · Reutilització de l’arbre per celebrar el Nadal, 
separació de components per fomentar la seva 
reutilització o si no és possible reciclatge, etc. 

A partir del 25 de novembre 


