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Cas d’èxit: Reduïm el rebuig  
 

Nom de l’organització:  Escola Pia Sant Antoni 
   

Tipus d’organització:  Centre educatiu des d’Educació Infantil a Secundària postobligatòria 

   

Dades de contacte:  Oriol Batlle i Gasch 
   

Correu electrònic:  oriol.batlle@escolapia.cat 
   

Telèfon:  934410605 
   

Adreça:  Ronda Sant Pau 72 08001 Barcelona 
   

Nº d’usuaris/treballadors:  120 treballadors i 1500 alumnes 

  

Descripció: 
  
  

Al nostre centre (com probablement en d’altes àmbits) hi ha el 
costum de fer al llarg del curs petites celebracions (aniversaris de 
companys de feina, berenars o esmorzars de celebració amb un 
grup classe o al casal del centre...). I fins fa uns pocs anys les 
begudes es consumien en gots de plàstic d’un sol us. Finalment 
vam fe el pas de proveir-nos de gots de plàstic dur o taces 
personalitzades que es poden rentar cada vegada que s’usen.  

 
 

Tipus d’implantantació:  Permanent 

   

Sector:  Centre escolar 
   

Destinataris:  Al personal del centre i grups reduïts (grup classe) d’alumnes 
   

Indicador/s:  

Es fa difícil quantificar amb precisió per la irregularitat de les 
celebracions al llarg de l’any , però podem fer una estimació de 
reduir 20 gots per cap (fent una aproximació de celebracions per 
curs i altres)  i comptant una 30 de persones per celebració. Total 
uns 600 gots per curs d’estalvi. 

  

Inversió inicial: Manteniment: 

La compra d’un estoc de 150 gots plàstic dur 
Reposar cada curs/any uns 15 gots per pèrdues o no 
retorns. 

   

Beneficis:  

De gots de plàstic d’un sol us n’hi ha de diferents preus  (opacs o 
transparents) i fent una estimació d’un cost d’entre 8 i 10 € per columnes 
de 100 €. Per tant comptem un estalvi entre 48 i 60 € per curs. Com es 
pot veure el guany econòmic és força petit, però cal donar un valor 
important a la reducció del plàstic. 
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Consells pràctics: 

 Una de les principals dificultats per implementar l’ús dels gots de plàstic 
dur ha estat el de la seva correcta neteja i sobretot assecatge. Si un cop 
nets, però encara humits s’apilen agafen olor, no s’assequen bé i acaben 
generant reguig al seu us. Cal vigilar força aquest aspecte si se’n vol 
garantir l’èxit del seu us. 

   

 


