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TRANSFORMACIÓ DE LA DEIXALLERIA EN UN CENTRE 

DE REUTILITZACIÓ. EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

L’Ambiteca de Sant Cugat del Vallès (Catalunya) 

Descripció 

Sant Cugat del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Occidental amb una població 

de 89.51 6 habitants (Idescat, 201 7). Una de les iniciatives impulsades per aquest municipi és 

L’Ambiteca, resultat de la transformació de l’antic Punt Verd del Centre (deixalleria 

municipal). La iniciativa, subvencionada per l’Agència de Residus de Catalunya, consta d’un 

espai d’educació ambiental que té per objectiu fomentar la reducció, la reutilització i el 

reciclatge de residus i objectes.  
 

   

Figura 1 . L’Ambiteca de Sant Cugat del Vallès. Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 201 8. 

 

L’Ambiteca continua essent el lloc on els ciutadans poden deixar els seus residus, però, a 

més, s’hi han habilitat altres serveis: 

 Espai fix d’intercanvi d’objectes de segona mà, els quals s’exposen en una botiga que 

funciona mitjançant un sistema de punts d’intercanvi. Quan un ciutadà hi deixa un 

objecte se li donen punts que varien en funció de l’objecte lliurat. Posteriorment, 

aquests punts es poden bescanviar per altres objectes presents a la botiga. No obstant 

això, aquells ciutadans que no disposen de punts d’intercanvi, també es poden quedar 

qualsevol objecte pagant un preu simbòlic.  
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Figura 2. Botiga d’intercanvi de L’Ambiteca de Sant Cugat del Vallès. Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 201 8. 

 
 Aula ambiental i espai de creació, amb l’objectiu de desenvolupar-hi programes 

d’educació, sensibilització i conscienciació en matèria ambiental. En aquest sentit, en 

aquesta aula s’hi ofereixen tallers i, periòdicament, exposicions i xerrades sobre temes 

diversos (compostatge, reparació de petits electrodomèstics, reutilització d’ampolles de 

plàstic, entapissat de cadires, costura, malbaratament alimentari, creació de bijuteria o 

joguines, entre altres). 
 

   

Figura 3. Exposició a L’Ambiteca de Sant Cugat del Vallès. Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 201 8. 
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 Hort, galliner i espai de compostatge, on s’hi desenvolupen tallers de compostatge in 

situ. 

   

Figura 4. Espai de compostatge (esquerra) i galliner (dreta) a L’Ambiteca de Sant Cugat del Vallès. Font: Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, 201 8. 

 

Addicionalment, també s’hi desenvolupen altres tasques d’educació ambiental, com per 

exemple l’observació d’ocells que viuen i/o passen pel corredor verd del Vallès (corredor que 

enllaça Collserola amb Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac). 

Més informació 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Persona de contacte: Marisa Álvarez 

Contacte: mariaalvarez@santcugat.cat 

 


