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| Els bons resultats de les edicions anteriors
han establert les bases perquè l'edició
2012 de la EWWR sigui també un èxit

La EWWR 2012 és a
punt de començar!
Enhorabona als
organitzadors i als
responsables de
projectes que hi
participen aquest any.
Per a la cuarta edició de
la EWWR, esperem
superar el rècord de
l’any passat, en què es
van dur a terme més de
7000 accions.
Bona Setmana a tothom!
Trobareu més informació
sobre la prevenció de
residus i la EWWR a la
pàgina web
www.ewwr.eu

El projecte de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus va ser un èxit des de la
seva primera edició el 2009, quan va ser llançat
amb l'objectiu de conscienciar sobre la prevenció
de residus. Des d'aleshores, la EWWR ha vist
com any rere any augmentava el nombre d'actors
implicats i d'activitats de comunicació així com
l'abast geogràfic del projecte, i en l'última edició
del 2011 es van registrar ja més de 7 000
accions. Els resultats de la Setmana del projecte
LIFE+ es troben resumides a l'informe de síntesi.

Tanmateix, aquest èxit és només el primer pas cap a la consolidació de la EWWR
com un esdeveniment regular i en constant creixement dedicat a la promoció
d'una prevenció sostenible dels residus tant a Europa com en altres països.
D'aquesta manera, i tot i que el cofinançament del Programa LIFE+ per part de la
Comissió Europea va finalitzar el juny del 2012, la EWWR també se celebrarà
aquest any, del 17 al 25 de novembre. El suport polític al projecte de la EWWR
també continua endavant: l'edició 2012 de la Setmana tindrà lloc sota el
patrocini de Janez Potočnik, comissari europeu del medi ambient.
Les accions dels darrers tres anys es van implementar amb el suport de les eines
de comunicació de la EWWR i gràcies a la coordinació de més de 30
organitzadors EWWR. Les millors accions van ser guardonades durant les
cerimònies anuals d'entrega de premis de la EWWR i han quedat descrites en la
guia de bones pràctiques de la Setmana. Totes les accions poden consultar-se a
la base de dades de la EWWR. Us animem a consultar aquestes iniciatives que,
de ben segur, seran una font d'inspiració per dissenyar la vostra acció.
Encara sou a temps de proposar una acció per a l'edició 2012 de la Setmana.
El termini finalitza el 4 de novembre!

Els organitzadors de l'edició 2012 de la
EWWR coordinaran i us ajudaran a
implementar les vostres accions

Aquesta quarta edició de la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus que se celebrarà el 2012

es durà a terme amb l'ajuda de 35 organitzadors
nacionals, regionals i locals procedents de 25
països. En aquells països, regions o territoris on
no hi hagi cap organitzador nacional, regional o
local, la Secretaria de la EWWR assumirà el paper
d'organitzador. La llista d'organitzadors es publica
a la pàgina web de la EWWR i enguany es
comptarà amb la participació de països com
Bulgària o Hongria.

Els organitzadors de la EWWR són autoritats públiques expertes en el sector de
la prevenció de residus que actuen com a coordinadors de la Setmana en el
territori sota la seva jurisdicció. Aquest any, els organitzadors tenen accés a una
formació en línia que els ajudarà a preparar l'edició 2012 de la EWWR. La
presentació en PowerPoint i el vídeo de la formació en línia estan disponibles a la
pàgina web de la EWWR des d'on poden descarregar-se.
Poden ser organitzadors de la EWWR aquelles autoritats públiques europees
amb competència demostrable en el sector de la prevenció de residus i també
organitzacions autoritzades per alguna d'aquestes autoritats públiques i que
actuïn en nom seu. Les autoritats i els organismes que desitgin convertir-se en
organitzadors de la EWWR, han d'emplenar i enviar la Carta de compromís dels
organitzadors a la Secretaria de la EWWR (contact@ewwr.eu).

On trobar idees per dissenyar una acció
EWWR
Participar a la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus i implicar-se en un projecte de
sensibilització sobre prevenció de residus
d'aquesta magnitud és ben senzill! Per prendre
part a la EWWR com a responsable de projecte,
només cal que registreu la vostra idea d'activitat
amb l'organitzador responsable al vostre territori.
Podeu inspirar-vos en iniciatives prèvies a l'hora de pensar en una acció:
Consulteu les millors accions de cada edició de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus i que són guardonades cada any en el transcurs
d'una cerimònia europea d'entrega de premis.
Participeu en una acció comuna.
Podeu trobar un gran ventall d'idees d'activitats al lloc web de la EWWR o
consultar la completa base de dades d'accions de la EWWR per inspirarvos.
Feu una ullada a la guia EWWR de bones pràctiques que s'acaba de
publicar i que explica les millors pràctiques implementades en les darreres
tres edicions de la Setmana (2009-2011).
Us animem a consultar aquestes accions que, de ben segur, seran una font
d'inspiració per dissenyar la vostra acció. Encara sou a temps de proposar una
acció per a l'edició 2012 de la Setmana. El termini finalitza el 4 de novembre
de 2012.

Agenda
El 7 i 8 de novembre de 2012 – Jornades europees sobre residus i
recursos, amb conferència final sobre el projecte Pre-waste, Brusselles

Del 17 al 25 de novembre de 2012 – IV edició de la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus
El 20 i 21 de novembre de 2012 – Conferència final sobre el projecte
Miniwaste, Rennes
El 21 de novembre del 2012 – Green Cook: Esdeveniment a meitat del
projecte, Lille
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