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“CAMPANYA PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA D’OLI 
DOMÈSTIC” A LES ESCOLES 

2013-2014 
 

PRESENTACIÓ 
 
 

Del 17 al 25 de novembre de 2012 es celebrà, a nivell europeu, la Setmana de la 
Prevenció de residus, que pretén aglutinar diverses accions de sensibilització entorn a 
la necessitat de reduir la generació de residus. Des de l’Ajuntament de Lleida, ens 
vam adherir a la setmana, tot destacant la importància de la recuperació, el 
reaprofitament i el reciclatge dels residus, per allargar la seva vida útil. 
 
En aquest sentit, una eina bàsica a disposició dels ciutadans és el servei de 
deixalleries. Com ja sabeu, durant el curs 2011-2012 es va incorporar un nou vehicle 
de deixalleria mòbil que ha suposat reorganitzar el servei de deixalleria mòbil a la 
ciutat i, alhora, amb voluntat pedagògica, oferir un nou servei de deixalleria mòbil a les 
escoles i entitats de la ciutat. 
 
Per altra banda, un dels residus que es recull a les deixalleries és l’oli de cuina usat, 
un clar exemple de residu fàcilment recuperable que cal gestionar correctament. L’any  
2012  es va ampliar la recollida d’aquest residu, al entrar en funcionament a la ciutat 
uns nous contenidors que permeten, a través d’un projecte social de l’Ajuntament de 
Lleida amb l’entitat Shalom, transformar aquests residus en biocombustible. 
 
Amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer aquests dos serveis, i en el marc de 
la Setmana de la Prevenció de Residus 2012, us convidem a  treballar al vostre 
centre educatiu la importància de la recollida selectiva i la recuperació de 
residus, especialment, l’oli de cuina usat. 
 
 

Què us proposem? 
 

- Sol·licitar la visita de la deixalleria mòbil al vostre centre, tot treballant 
específicament el tema de la recollida d’oli de cuina usat. 

- Realitzar algunes de les activitats educatives proposades per treballar la 
problemàtica dels residus d’oli i el seu aprofitament. 

- Difondre a tota la comunitat educativa i les famílies, el servei de deixalleries 
municipals i la recollida d’oli domèstic, destacant els punts de recollida al vostre 
barri. 
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Què us oferim? 
 

Els centres que sol·liciteu la visita de la deixalleria mòbil a partir del 15 de novembre 
de 2012 i fins a la fi d’existències  
 

 Rebreu per cada alumne que visiti la deixalleria, un embut i un fulletó 
informatiu per facilitar la recollida d’oli domèstic usat (fins a la fi d’existències). 

 

 Un breu recull informatiu i de propostes educatives per treballar la 
problemàtica dels residus d’oli i el seu aprofitament. 

 
Us recordem que al web http://sostenibilitat.paeria.cat trobareu tota la informació sobre 
el nou servei de recollida d’oli i el servei de deixalleries de la ciutat. 
 
Al web: http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/agenda-
21/agenda-21-escolar-de-lleida/els-recursos/residus trobareu informació sobre el 
servei de deixalleria mòbil a l’escola 
 
 

Procediment de participació 
 

Si voleu participar en la proposta: 
 

 Feu-nos arribar la fitxa de sol·licitud de la deixalleria mòbil per correu electrònic 
a agenda21escolar@paeria.cat, indicant “Participació a la campanya d’oli”, la data 
de visita preferent i el nombre d’alumnes que visitaran la deixalleria mòbil. 

 

 Ens posarem en contacte amb vosaltres per acabar de confirmar la data i horari 
de la visita. 

 
PLACES LIMITADES!! 

 
 

Més informació: 
Més informació, aclariments, consultes,...: 
Agenda 21 Escolar de Lleida – tel. 973 700 455, a/e: agenda21escolar@paeria.cat 
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