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CONVOCATÒRIA DE COL·LABORACIÓ: AJUDEU-NOS A ORGANITZAR LA
SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS PER AL 20-28 DE
NOVEMBRE DE 2010

Després de l’èxit
assolit amb la primera
edició, la segona
edició de la Setmana
Europea de la
Prevenció de Residus
se celebrarà entre el
20 i el 28 de
novembre de 2010.

Com en l’edició de 2009, les autoritats públiques
europees competents en l’àmbit de la prevenció
de residus han obert una convocatòria de col·laboració per a qui vulgui convertir-se
en organitzador oficial de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus al seu territori.
Reduir la quantitat de residus als cubells de la brossa no és una missió impossible, però
necessitem agents locals, regionals i nacionals per fomentar iniciatives de reducció de
residus a Europa.
Els organitzadors de la Setmana s’encarregaran principalment de promoure l’acte, així
com de coordinar el registre i la validació de les accions dutes a terme pels diferents
agents socials (autoritats locals, associacions, escoles, empreses, etc.).

Com van destacar els
organitzadors amb
motiu de l’acte de
lliurament de premis
per a l’edició de 2009,
la Setmana Europea
de la Prevenció de
Residus representa
una ocasió magnífica
per donar a conèixer
les iniciatives
endegades arreu
d’Europa.

Com a organitzadors oficials, les autoritats que hi participin es beneficiaran del prestigi
d’estar involucrades en un projecte europeu, bàsicament a través de la pàgina oficial de
la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i de l’acte anual de lliurament de premis.

La convocatòria ja
està oberta i vosaltres
també hi podeu
participar, ja sigui com
a responsables d’un
nou projecte o bé com
a organitzadors!

Formar-ne part és ben simple; només heu d’emplenar i enviar abans del 31 de maig de
2010 el formulari de sol·licitud, que us podeu descarregar a la secció “Organitzadors”,
de la pàgina web oficial de la Setmana o, si ho preferiu, podeu enviar un correu electrònic
sol·licitant aquest formulari a: contact@ewwr.eu

Com participar

PREMIS EUROPEUS DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS – SIS GUANYADORS
PROCLAMATS EL 15 DE MARÇ DE 2010

Els nous organitzadors podran comptar amb la col·laboració dels organitzadors amb
experiència, que ja van participar en l’edició de 2009, amb idees per a activitats i la guia
de bones pràctiques. També tindran l’oportunitat de participar en un seminari formatiu que
els ajudarà a organitzar la Setmana (vegeu l’article de més avall) i a usar l’equip d’eines
comunicatives com a suport per a la Setmana.
Els organitzadors hauran de signar un acord de participació, que estableix l’ús sobretot
de la imatge corporativa oficial, així com també del registre i la validació d’iniciatives
divulgades en el transcurs de la Setmana.

No ho dubteu més i participeu-hi!

L’acte de lliurament de premis es va celebrar el 15
de març de 2010, amb l’objectiu de reconèixer les 6
millors accions, seleccionades entre les 2.672
accions de la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus que es van dur a terme durant l’edició
de 2009. La cerimònia dels premis va comptar amb
la presència de diverses personalitats, entre les
quals podem destacar la Sra. Evelyne Huytebroeck,
ministra de Medi Ambient de Brussel·les, a més de
representants de la Comissió Europea i dels col·laboradors amb la Setmana.
Les accions premiades van ser:
- En la categoria d’“Administració/autoritat pública”: “Fem-ho amb la Ferda”
(Estònia), una acció educativa sobre reducció de residus adreçada a nens de 5 a 15
anys.
- En la categoria d’“Associacions/ONG”: “Enrenou de Roba” (Catalunya), una
marató de 10 hores destinada a dissenyar i crear noves peces de roba a partir de 4 tones
de roba de segona mà.
- En la categoria d’“Empresa/indústria”: “Eurest redueix els residus” (Suècia), una
acció destinada a mesurar la quantitat de residus alimentaris generats en la cadena de
restaurants Eurest (cuina i clients), així com a oferir consells pràctics per tal de prevenir

els residus orgànics.
- En la categoria de “Centre educatiu”: “Tu marques la diferència” (Itàlia), una acció
que involucra els nens com a ambaixadors per a la prevenció de residus a la seva pròpia
ciutat.
- En la categoria d’“Altres”: “Acció parroquial per a la reducció de residus”
(Portugal), que va reunir 310 participants al voltant del tema de la prevenció de residus
durant la celebració d’una missa i d’activitats infantils.
- Premi del Jurat: Benvinguts a Poubellec’h (França), gimcana que va permetre als
habitants de la localitat de Crozon descobrir diferents maneres de prevenir els residus.
La resta d’accions donades a conèixer durant l’edició de 2009 també han estat molt
significatives i, de fet, han competit en originalitat. Podeu consultar la llista completa
d’aquestes accions, així com els detalls sobre les accions premiades en la cerimònia, a la
pàgina web oficial de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

UNA SESSIÓ FORMATIVA PER ALS ORGANITZADORS AL JUNY DE 2010 A
PORTO
Els propers dies 17 – 18 de juny tindrà lloc un
seminari de formació per als organitzadors i els
responsables de projectes a Porto, amb el patrocini
de LIPOR, el Servei de Gestió dels Residus
Intermunicipals de Porto (Portugal), i de Life+,
col·laborador del projecte “Setmana Europea de la
Prevenció de Residus”.
Aquest
seminari
gratuït
ajudarà
els
organitzadors a preparar-se millor per a la
Setmana Europea de la Prevenció de Residus a
la seva pròpia regió.
No dubteu a inscriure-us al seminari. En traureu un gran profit!
Per a més informació:
- Pàgina web de LIPOR Correu electrònic de contacte: info@lipor.pt
- Pàgina web de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus: www.ewwr.eu/

PRIMERA REUNIÓ DEL COMITÈ CIENTÍFIC I TÈCNIC AL MARÇ DE 2010
El Comitè Científic i Tècnic (COSTEC) per a la
Setmana Europea de Prevenció de Residus es va
reunir el 16 de març de 2010 a Brussel·les. Els
participants (en representació dels col·laboradors i
organitzadors de l’edició de 2009 de la Setmana a
Andorra, la regió de Brussel·les, Catalunya, Escòcia,
Estònia, la regió de Flandes, França, Itàlia, la regió
de Porto, Portugal i Suècia) van fer una valoració
conjunta de l’edició de 2009 i van debatre sobre
diversos temes per preparar l’edició de 2010 de la
Setmana.
A banda d’analitzar els resultats en termes de participació i satisfacció en relació amb Ia
primera edició de la Setmana, els debats es van centrar principalment en els punts
següents: la implicació dels organitzadors i els responsables de projectes, els mitjans per
facilitar el procés de registre i validació, les possibles millores en les eines de
comunicació actuals, així com el desenvolupament de noves eines de comunicació per a
l’edició de 2010 de la Setmana, com per exemple, vídeos promocionals i un acte europeu
comú de divulgació informativa.
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