
 per a la
sostenibilitat   

Pack de
Tallers



 Què proposem?   
 Un conjunt de quatre tallers de diferents

temàtiques,  molt pràctics,  senzills i útils per:

- Fer un canvi d'hàbits en el nostre dia a dia i
reduir residus. 

-Ser conscients del nostre consum i fer-ho de
manera més  sostenible i respectuosa amb el

medi ambient. 



1
FEM LES NOSTRES COMPRESES

DE TELA  

Pack de
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Aprendrem els tipus de tela
que podem utilitzar.

Cosirem a mà i a màquina
la nostra pròpia compresa.

Aprendrem com utilitzar-
les.

*tots els materials inclosos
*cada participant s'endurà una compresa

 per a la sostenibilitat   



Pack de
Tallers1 FEM LES NOSTRES TELES

ENCERADES  
2

Aprendrem els tipus de tela
i de ceres adequades.

Crearem diferents mides de
teles encerades, per a
diferents usos domèstics.

*tots els materials inclosos
*cada participant s'endurà una tela

 per a la sostenibilitat   



Pack de
Tallers13 FEM EL NOSTRE 

XAMPÚ SÒLID  
Aprendrem què són els
diferents tipus de sabons

Elaborarem diferents tipus
de xampú sòlid.

Opcional: possibilitat d'elaborar sabó
reutilitzant oli d'oliva.

*tots els materials inclosos
*cada participant s'endurà un xampú
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Pack de
Tallers14 FEM LA NOSTRA

PASTA DE DENTS  
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Aprendrem els materials
bàsics.

Elaborarem  pasta de dents
de diferents tipus.

*tots els materials inclosos
*cada participant s'endurà pasta de dents



- Aquest "Pack" de tallers, es ven sencer o per
separat.

 
- Són molt pràctics per emmarcar-los en campanyes

mensuals de sostenibilitat,  medi ambient, etc.

- Van dirigits al públic adolescent i adult .
(Funcionen molt bé en centres cívics per a joves)

- Els tallers són de màxim 20 persones.

- La majoria de material, el proporcionem nosaltres.

- Només necessitem un espai cedit, per exemple una
sala, un espai al centre Cívic o espai de joves.



OPCIONS   Opció B

- L'Ajuntament ens cedeix un espai
per poder realitzar els tallers.

- Els participants són qui paguen
els  tallers.

- Nosaltres ens encarreguem de
les inscripcions.  

CONTACTE:
hola@oreneta.cat
orenetaserveisambientals
oreneta.cat

Opció A

- L'Ajuntament compra el "Pack"
dels tallers per oferir-los de

manera gratuïta a la ciutadania.
(ja sigui perquè estiguin emmarcats en alguna
campanya de sensibilització ambiental, com

per a fires temàtiques, etc.)

- L'Ajuntament cedeix l'espai per
poder realitzar els tallers.

- Nosaltres ens encarreguem de
les inscripcions. 


