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FITXA ACCIÓ 35

Espai “de mans a mans”,
reutilitza el material
infantil
Principi de l’acció: Creació d’un servei de reutilització de material dels infants.
L’espai «de mans a mans» és una iniciativa conjunta de l’ajuntament i les llars d’infants municipals. Neix de la necessitat
d’impulsar polítiques de prevenció de residus i de l’evidència que el material infantil queda obsolet en poc temps, però
habitualment està en molt bon estat. El projecte busca oferir un espai a les famílies on donar i rebre aquest material,
addicional al cercle familiar o d’amics que també fa aquesta funció.

Durada de l’acció

Objectius
Facilitar la reutilització de material
infantil en bon estat.

Material

Obert un dia a la setmana en una franja
de dues hores.

Evitar la generació de residus.

Espai físic per ubicar el material, com
per exemple les llars d’infants.
Llistat per anotar entrades i sortides.

Promoure una forma alternativa d’obtenir un bé o un servei.

Etiquetes per identificar els objectes.
Prestatges, penjadors i taules.
Material de difusió: cartells, informació
online, etc.
Carnet d’usuari.
Normativa d’ús de l’espai.
Monitora de l’espai.
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Desenvolupament de l’acció
Abans de l’esdeveniment
programat
1. Ubicar l’espai en alguna escola
bressol municipal i condicionar-la adequadament.
2. Determinar l’horari i dies del servei durant el curs escolar (per exemple: divendres de 16 a 18 h).
3. Formar una monitora per dinamitzar i gestionar l’espai.
4. Dissenyar el material de difusió:
carnet d’usuari, cartells.

FITXA ACCIÓ 35
Més informació

6. Fer accions de promoció i difusió a
través de les xarxes socials, la pàgina web
de l’escola i de l’ajuntament. Alhora, ubicar
els cartells en llocs estratègics (centres cívics, escoles, ajuntament, deixalleria, biblioteques...). Fer arribar la informació a cada
AMPA dels centres educatius per difondre el
servei entre els pares.
7. Informar les empreses gestores de
residus del nou servei, i implicar-les perquè col·laborin en el servei si s’identifica
material infantil reutilitzable localitzat a la
via pública.

Vídeo de l’activitat disponible Canal
youtube Residus http://www.youtube.com/
watch?v=eJZ4L415MSM
Setmana Europea de la Prevenció de
Residus: www.ewwr.eu
Catàleg d’Accions de Prevenció de Residus: www.arc.cat/setmanaprevencio
Material elaborat per l’Ajuntament
de Sant Esteve Sesrovires:
http://www.sesrovires.net

5. Dissenyar la normativa d’ús:
Un grup bàsic per coordinar i avaluar el
seguiment del projecte:
	Per poder fer ús de l’espai, cal fer-se
el carnet d’usuari.
	No cal ser del municipi i és gratuït.
	Es pot fer ús com a donant, com a
receptor o ambdues coses indistintament.
	Es pot ampliar el servei amb la possibilitat de fer peticions de materials
que no hi hagi en estoc.
	El material que es recull i s’ofereix
és roba de nens, articles de primera
necessitat, joguines, articles per a
embarassades...

El mateix dia
7. Disposar del monitor que es fa càrrec
de l’espai i dels usuaris, per tal d’organitzar, gestionar i dinamitzar.
8. Identificar el material entrant, etiquetar-lo i incloure’l al llistat d’objectes
entrats.
9. Identificar el material sortint, desetiquetar-lo i incloure’l al llistat d’objectes
sortints.
10. Un cop posat en marxa es pot complementar amb accions formatives i informatives al centre educatiu on s’ubica
l’espai d’intercanvi. Promocionar constantment l’espai amb motiu de qualsevol festa
o celebració pública.
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