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Descripció de la iniciativa

La utilització d’envasos i embalatges d’un 
sol ús ha experimentat un fort increment 
en les últimes dècades a causa dels can-
vis d’hàbits de consum i de l’oferta de pro-
ductes en el mercat . Aquesta nova situa-
ció ha comportat un increment de residus 
i la intensificació dels impactes ambien-
tals, econòmics i socials que se’n deriven . 
La presència cada vegada més important 
d’envasos i embalatges en els àpats dia-
ris, i específicament en els esmorzars 
escolars, genera la necessitat de cons-
cienciar les generacions més joves de la 
gestió i la prevenció correcta d’aquests 
residus . En el marc de les actuacions del 
Pla de prevenció de residus de Barcelona, 
el projecte E+S (Embolcalls+Sostenibles 
/ Esmorzars+Saludables) que es porta 
a terme en centres educatius, té com a 

Embolcalls + sostenibles
Les escoles fomenten l’ús d’embolcalls reutilitzables

objectiu fomentar la reducció dels en-
vasos d’un sol ús que s’utilitzen en els 
esmorzars . El projecte desplega un pla 
de prevenció d’embolcalls durant el curs 
escolar i possibilita, a la vegada, la revisió 
dels hàbits d’esmorzar dels infants cap a 
una alimentació més saludable . El procés 
consisteix a dur a terme una diagnosi ini-
cial del tipus i el pes d’embolcalls gene-
rats pels alumnes i portar a terme, pos-
teriorment, un pla d’acció per reduir-los . 
Després d’una segona diagnosi, es valo-
ra l’èxit del pla i es plantegen accions de 
continuïtat i millora en altres àpats (bere-
nars, pícnics, festes . . .) . El projecte facilita 
la posada en marxa del pla de prevenció 
de residus als centres educatius, proposa 
un marc de treball comú i constitueix un 
espai d’intercanvi sobre el procés .

Aquesta iniciativa vol avançar en la coresponsabilització amb coneixement de causa 
donant impuls i suport continuat a l’educació per la sostenibilitat als centres educa-
tius. Es vol estimular, així, la revisió de plantejaments i pràctiques per generar canvis 
reals als centres i a l’entorn.
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Bona pràctica

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2013

Durada: El projecte es va posar en marxa el 
curs 2011-12 i continua en el curs 2014-2015 .

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, d’impacte mesurable, co-
municativa, duradora, reproduïble, pe-
dagògica, d’àmplia cobertura .

Impulsors: Escoles+Sostenibles, Socie-
tat Catalana d’Educació Ambiental, Hàbi-
tat Urbà (Ajuntament de Barcelona)

Contacte: Secretaria Barcelona Escoles 
+ Sostenibles . La Fàbrica del Sol . Pg . de 
Salvat Papasseit, 1 . 08003 Barcelona | 
www .bcn .cat/escolessostenibles

Col·laboradors: 80 centres educatius .

Centres educatius participants: 80.

Millora de l’ús d’embolcalls reuti-
litzables fins a un 30%.

Residus generats en els esmor-
zars: 2,6 g per alumne i dia.

Reducció anual del volum equi-
valent de residus: si es continués 
així durant tot un curs escolar, 
es deixaria d’omplir el volum 
equivalent a 97 contenidors per 
omplir-ne només 40.

Indicadors associats
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