
Títol de la idea 

Batukada Reciclada 

Resum del projecte (vint línies com a màxim) 

Batukada Reciclada pretén ser un projecte social que permeti la 

conscienciació de la importància del reciclatge a través d’una 

proposta visible per a tota la ciutadania: es tracta de crear un 

grup musical de percussió dins del col·lectiu universitari de la 

UDL, on els propis instruments siguin creats pels seus 

participants amb materials de rebuig com pots, xapes, llaunes, 

etc. 

Trobem com a antecedents d’aquesta idea “La Orquesta Reciclada” 

de Cateura, que va permetre que infants que vivien en una 

situació de pobresa, poguessin gaudir de la música i aprendre a 

tocar un instrument, sense tenir que destinar diners a la seva 

compra, que en la majoria dels casos era inassolible.  

D’aquesta manera Batukada Reciclada, no sols permetria ensenyar 

a la població les possibilitats que els objectes de rebuig ens 

ofereixen, sinó també incloure en un grup musical a tota aquella 

persona que tingui ganes d’aprendre i gaudir tocant un 

instrument sense tenir que assumir un cost, que moltes vegades 

és el que frena la participació. 

Desenvolupament del projecte: Objectius, mitjans necessaris, 

fases, actuacions... 

Objectius: 

 Reutilitzar material de rebuig, conscienciant a la vegada de 

les possibilitats que aquest ens ofereix. 

 Mostrar a nivell comunitari, la importància del reciclatge i 

l’adaptabilitat d’aquest en qualsevol àmbit. 

 Fomentar la cohesió de la comunitat universitària 

 Realitzar actuacions en diferents actes socials, per donar 

ressò al grup de Batukada Reciclada. 



Mitjans necessaris: 

 A nivell de recursos humans, es necessitaria d’una o dues 

persones voluntàries que donessin publicitat al projecte per 

tal de formar un grup amb un mínim de persones. Després el 

propi grup seria l’encarregat d’autogestionar-se. 

 A nivell de recursos materials: els participants del grup 

s’encarregarien de la recollida del material de rebuig, 

segons les motivacions que cada participant tingui envers a 

l’elecció de l’instrument. Aquest material no suposa cap 

cost. D’altra banda, hi hauria una part de material fungible 

com cola, cargols..., la despesa del qual és mínima. 

 A nivell de recursos espacials: el grup necessitaria d’una 

sala, que podria cedir la UDL, on poder-se reunir i/o 

practicar. 

Fases: 

1. Acordar amb la UDL, un espai i horari disponible per dur a 

terme les reunions del grup. 

2. Donar a conèixer el projecte: anunciar la idea la web de la 

UDL, enviar correu electrònic al col·lectiu universitari, 

realitzar xerrades a les aules, etc. 

3. Crear un formulari electrònic perquè les persones 

interessades s’inscriguin en el projecte. 

4. Primera reunió: informació concreta a les persones 

interessades. Distribució de tasques.  

5. Recollida de material de rebuig.* 

6. Creació dels instruments.* 

7. Assajos 

8. Actuacions 

*aquestes fases es poden repetir ocasionalment quan s’incorpora 

una nova persona al grup, es vol canviar d’instrument, millorar 

els existents, etc. 

 



Actuacions: 

1. Publicitat del projecte inicial i periòdica per recaptar 

persones al grup de Batukada Reciclada 

2. Construcció d’instruments a través de material de rebuig. 

3. Assajos setmanals 

4. Oferir les actuacions del grup als esdeveniments de la UDL i 

la ciutat com: festa de l’estudiantat, Festa Major, Carnaval, 

Cavalcada de Reis, etc. 

5. Difusió de la Batukada a nivell mediàtic, mitjançant les 

xarxes socials. 

6. En un futur, poder realitzar actuacions a altres indrets. 

Impacte ambiental 

L’impacte ambiental que es produiria amb aquest projecte va més 

enllà del què és visible a primer cop d’ull. Batukada Reciclada 

pretén tenir uns efectes colaterals positius envers la reducció 

de la brossa, la reutilització dels materials i la lluita contra 

el consumisme desmesurat a nivell local, en un principi. 

Primerament, tot el col·lectiu de la UDL evidenciaria les 

possibilitats creatives que tenen els objectes que definim com a 

brossa i concretament, les alternatives a les compres (fes-ho tu 

mateix) i la disminució, per tant, del volum d’escombraries. 

Batukada Reciclada seria un exemple present i durador per a la 

resta de la ciutadania, si se’n fa suficient ressò.  

Després, aquest exemple de reciclatge i consum sostenible que és 

Batukada Reciclada, permetria integrar aquesta idea en la vida 

quotidiana de les persones, en altres àmbits fora de la 

Batukada, com per exemple, arreglar mobles en comptes de tirar-

los, crear regals en comptes de comprar-los, etc. Batukada 

Recilada vol ser un referent significatiu en la vida de les 

persones i no sols reciclar uns quants objectes, transformant-

los en instruments, sinó que aquestes puguin adaptar aquesta 

visió a la seva pròpia experiència. 

 



Beneficis socials i conseqüències 

Batukada Reciclada té nombrosos beneficis socials: 

 Potencia les relacions interpersonals entre les persones que 

formen part de la comunitat universitària. 

 Es presenta com un exemple de les possibilitats del 

reciclatge, que altres ens i persones poden adaptar a la seva 

vida professional o personal. 

 Mostra alternatives a la tendència consumista, oferint noves 

possibilitats, especialment tenint en compte la situació de 

crisi existent en moltes llars. 

 Dinamitza actes a través de la música, essent transmissora de 

cultura. 

Proposta de viabilitat tècnica i econòmica 

Per tot l’exposat, considero que Batukada Reciclada esdevé un 

projecte sostenible ja que no requereix pràcticament de cap 

despesa econòmica. Simplement demanda d’un espai on poder 

reunir-se i emprar els recursos ja existents per donar-se a 

conèixer (web, correu electrònic...). 

A nivell tècnic, és el propi grup el creador dels instruments i 

la música, ja que la percussió és un tipus d’expressió musical 

fàcil d’aprendre, i gràcies a Internet, trobem nombrosos 

tutorials per començar el projecte. A més, dins de la comunitat 

podem trobar persones amb nocions musicals que poden estar 

interessades en formar part del grup i que poden guiar la part 

més tècnica del grup. 
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