
rim als infants un berenar, que ens per-
met disposar de temps suficient per sen-
sibilitzar-los del balanç positiu del mercat 
d’intercanvi i explicar-los el sistema de 
colors i d’equivalències, a més de recordar-
los les normes que cal respectar durant el 
bescanvi. Igualment, a la sala de bescanvi 
es mostra una exposició del temps de des-
composició de diferents residus o la sensibi-
lització sobre la petjada de carboni.

7. Després del berenar, pot començar el 
bescanvi.
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MERCAT INTERCANVI  
DE JOGUINES

Principi: Aquesta activitat proposa l’intercanvi d’objectes de segona mà, permetent que el públic participi en la pre-
venció de residus.
De ben segur que un infant té a casa seva una joguina amb la que ja no juga i que podria interessar a un altre. Aquest 
mercat permet d’efectuar aquest intercanvi. Consisteix a posar en pràctica i a explicar l’impacte de la reutilització en la 
forma de consum i en la producció de residus.
Per tal de concentrar l’activitat en mig dia, es pot acompanyar d’un espectacle interactiu, d’una exposició lúdica sobre la 
prevenció dels residus, tallers de reutilització o reparació d’objectes.

Sensibilitzar sobre la prevenció de resi-
dus i un consum més responsable.

Fomentar la solidaritat i tractar la rela-
ció no comercial fent especial èmfasi en la 
utilitat de la reutilització.

Objectius

Temps de treball

Preparació: dos dies (organització, co-
ordinació i comunicació).

Activitat: una tarda.

Material

Una sala per exposar els articles, taules, 
gomets i tiquets de colors, i alguns estris 
petits.

Si es decideix fer una activitat en 
paral·lel a l’intercanvi (espectacle, creació 
d’un objecte a partir de material reciclat o, 
fins i tot, un taller de reparació d’una jogui-
na), caldrà pensar a dividir la sala.

Llistat orientatiu del valor de les jogui-
nes, classificades en 2 o 3 grups.

ALLARGAR LA VIDA
DELS PRODUCTESTema: Dirigit a: PÚBLIC GENERAL ESCOLES
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1. Benvinguda als participants: la mai-
nada arriba a primera hora de la tarda i 
deixa les joguines a canvi d’un tiquet de 
color (es poden utilitzar de dos a tres colors 
per indicar el valor de la joguina). A conti-
nuació, es dirigeixen a la sala on tindrà lloc 
l’espectacle, que realitzarà una companyia 
local de teatre i que, evidentment, girarà al 
voltant de la prevenció de residus.

2. Control de l’estat i del bon funciona-
ment de l’objecte: durant l’espectacle, els 
monitors i els voluntaris han de classificar, 
d’etiquetar, de pesar i de col·locar cadascu-
na de les joguines.

3. Avaluació ràpida del valor de les jo-
guines: es fa una estimació del valor de les 
joguines amb els gomets de colors.

4. Pes de les joguines (petjada ecològi-
ca): el pes de les joguines permet realitzar 
una estimació del pes que s’hauria llençat 
a les escombraries i, per tant, sensibilitzar 
la mainada sobre un cas concret.

5. Activitats: espectacle, creació d’un 
objecte a partir de material reciclat o, fins i 
tot, un taller de reparació d’una joguina.

6. Berenar: després de l’espectacle, ofe-

Desenvolupament de l’acció

Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus: www.ewwr.eu/ca

Fitxes temàtiques dedicades a la pre-
venció de residus: 
www.arc.cat/setmanaprevencio2011

Guia “Samarretes per xancletes. Idees 
per dinamitzar mercat d’intercanvi” de 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics 
i Tractament de Residus: http://www.amb.
cat/web/emma/publicacions/samarretes

Material elaborat per RÉSEAU DES RES-
SOURCERIES. Per a més informació, con-
sulteu:  www.ressourcerie.fr

Per saber-ne més

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Amb el suport del 
Programa Life de la 
Comissió Europea


