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| Editorial
El 2012 va ser un any
per recordar: després
que finalitzés el projecte
LIFE que va impulsar
amb tant d'èxit la
EWWR, la quarta edició
de la Setmana va
superar totes les
expectatives. I ara els
esforços es concentren
perquè el 2013 sigui
també tot un èxit! Ja
podeu prendre nota de
la data i començar a
preparar-vos: la
cinquena edició de la
EWWR tindrà lloc del 16
al 24 de novembre de
2013.
Trobareu més informació
sobre la prevenció de
residus i la EWWR a la
pàgina web
www.ewwr.eu

| Més de 10000 accions el 2012!
Qui havia de dir que un cop finalitzat el projecte
LIFE, impulsor el 2009 de la EWWR, l'edició 2012
de la Setmana tindria tant d'èxit? Però, el fet és
que va ser així: segons les darreres dades, 10.793
accions es van implantar durant l'edició 2012
de la EWWR gràcies a la coordinació de 35
organitzadors de 23 països.
Aquestes accions van contemplar les diferents
fases del cicle de vida del producte i de la
prevenció de residus, des de la seva producció
(p. e. concursos d'ecodisseny) fins al seu consum
(p. e. comparativa dels carros de la compra).
Diferents espais de la nostra vida quotidiana es
van convertir en escenari d'aquestes accions:
oficines, supermercats i botigues, escoles i fins i
tot llocs no tan comuns com esglésies i hospitals.
Podeu veure imatges d'algunes d'aquestes
accions de 2012 en la secció de fotografia i vídeos
de la pàgina web o accedir a la base de dades de
la EWWR. Pot ser una bona font d'inspiració per a
la propera edició de la Setmana.
El pas següent serà la selecció dels finalistes i guanyadors dels Premis EWWR
per part d'un jurat europeu en representació de les cinc categories EWWR
(administracions i autoritats públiques, entitats educatives, associacions i ONG,
empreses i indústries, altres). Els noms dels guanyadors de l'edició de 2012 es
faran públics durant una cerimònia virtual organitzada a través de diverses
plataformes en línia de la EWWR (pàgina web, Facebook, etc.) que se celebrarà
el 5 de juny.

Participar com organitzador a la EWWR
2013
Totes les autoritats públiques europees amb
competències en el camp de la prevenció de
residus estan convidades a convertir-se en
organitzadors oficials de l’edició 2013 de la
EWWR, que tindrà lloc del 16 al 24 de novembre
del 2013, als seus respectius territoris.
L’èxit aconseguit per la EWWR ha animat un
nombre creixent d’organitzacions (associacions,
ONG, escoles, universitats, administracions,
empreses, etc.) a implantar accions de prevenció
de residus durant la Setmana. Els organitzadors
EWWR actuaran com a coordinadors de la

Setmana fent promoció de l’esdeveniment i
registrant de manera oficial les accions segons el
seus respectius nivells de competència.
Els organitzadors de la EWWR podran beneficiar-se de l’experiència d’una xarxa
europea implicada proactivament en la promoció de la prevenció de residus i,
amb la seva participació en un projecte europeu, aconseguiran major visibilitat als
mitjans de comunicació. A més a més, tindran accés a les eines de comunicació
de la EWWR i rebran el suport de la Secretaria de la EWWR al llarg de tot el
procés. Els organitzadors de la EWWR podran compartir les seves experiències i
opinions sobre la Setmana en la trobada anual que se celebrarà virtualment el 5
de juny.
Per formar part del grup d’autoritats públiques responsables de l’organització
d’aquesta important acció de sensibilització sobre la prevenció de residus,
només cal signar i enviar-nos la Carta de Compromís dels Organitzadors. El
període d’inscripcions finalitza el 31 de maig. Encara hi sou a temps,
apunteu-vos a la EWWR!
Per a més informació, visiteu la secció Organitzadors del portal de la EWWR i
contacteu amb la Secretaria de la EWWR a través de l’adreça contact@ewwr.eu.

Els nominats als premis
Ja està en marxa la selecció de finalistes i
guanyadors dels premis de la EWWR 2012. El
jurat dels Premis EWWR s'encarrega de
seleccionar els finalistes i guanyadors de
cadascuna de les 5 categories dels responsables
de projecte; està integrat per 4 membres de
reconeguda experiència en representació de
cadascuna de les categories dels responsables de
projecte, excepte, malauradament, en la categoria
d'empreses per a la qual no hi ha cap expert:
Administracions i autoritats públiques:
Assemblea de les Regions Europees
- Associacions i ONG: Oficina Europea del Medi
Ambient (EEB)
Entitats educatives: Fundació Europea
d'Educació Ambiental (FEE)
- Altres: Comissió Europea, Direcció General de
Medi Ambient
Un total de 74 accions han estat nominades pels organitzadors i resulta complicat
per al Jurat escollir un únic guanyador per categoria, a més d'un favorit. La relació
d'accions nominades per categories és la següent:
-

Administracions i autoritats públiques: 19
Empreses i indústries: 10
Associacions i ONG: 17
Entitats educatives: 17
Altres: 11

Totes les accions que hagin estat nominades estaran disponibles aviat al web de
la EWWR. Els noms dels guanyadors s’anunciaran en el transcurs d'una
cerimònia virtual el 5 de juny de 2013 (Dia Mundial del Medi Ambient): consulteu
el web de la EWWR i la pàgina de Facebook per conèixer els finalistes i
guanyadors d'aquesta edició.

Agenda
31 de maig de 2013 Finalitza el termini per registrar-se com a
organitzador de la EWWR 2013
5 de juny de 2013 Dia Mundial del Medi Ambient – Cerimònia d'entrega
dels Premis EWWR i cinquena trobada del Comitè Científic i Tècnic de la
EWWR
Del 16 al 24 de novembre de 2013 Cinquena edició de la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus
12 de desembre de 2013 Finalitza el termini perquè els Estats membres
de la UE presentin els seus programes nacionals de prevenció de residus
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