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EL CERCLE D’ORGANITZADORS DE LA EWWR S’AMPLIA EL 2010

Els organitzadors de
la Setmana Europea
de la Prevenció de
Residus passen a
l’acció! És el moment
de motivar els
possibles
responsables de
projectes i registrar les
seves iniciatives.
Aquest any, a banda
dels habituals pòsters
i díptics informatius
que podreu trobar a la
pàgina web de la
Setmana Europea de
la Prevenció de
Residus (EWWR en
anglès), hem posat a
la vostra disposició
noves eines de
comunicació.
També ha tingut lloc a
Portugal un seminari
de formació i, a
principis de la
Setmana, es durà a
terme un
esdeveniment
europeu en tots els
territoris participants
que serà el tret de
sortida de la EWWR.
Això permetrà igualar,
i fins i tot superar,
l’èxit de l’edició
anterior.
Podeu trobar tota la
informació detallada
en aquesta revista
electrònica i a la
següent pàgina web:
www.ewwr.eu

Després de l’èxit de la primera edició del 2009 (amb
20 organitzadors repartits entre 10 països), la
EWWR involucra aquest any encara més països i un
major nombre d’organitzadors han decidit implicarse en la seva posada en pràctica. De fet, no només
19 dels 20 organitzadors actius el 2009 s’han
compromès a participar en aquesta nova edició, sinó
que 9 organitzadors nous han decidit seguir els seus
passos, incorporant un total de 5 països més al grup
de països participants (Dinamarca, la República
Txeca, Finlàndia, Malta i Àustria). En total, 28
organitzadors en un total de 15 països , que
s’encarregaran de coordinar, promoure i validar les
accions dutes a terme amb motiu de la Setmana Europea, prevista del 20 al 28 de
novembre de 2010.
La llista completa d’organitzadors es troba disponible a Ia pàgina web de la EWWR.
A partir d’aquest moment, els organitzadors ja poden començar a promoure la EWWR al
seu propi territori; és a dir, ja poden contactar amb les administracions locals, les ONG,
les empreses, les escoles i tots els altres possibles responsables de projectes per instarlos a participar en la EWWR, posant a la seva disposició les eines de comunicació
existents. El conjunt d’eines i metodologies necessàries per a l’organització i la promoció
de la Setmana es troben disponibles a l’espai d’accés restringit de la pàgina web de la
EWWR, a punt per a ser utilitzades.
Entre els organitzadors, alguns ja han iniciat aquest treball de promoció, sobretot els que
ja comptaven amb l’experiència de l’edició precedent. A més, diversos responsables de
projectes ja han manifestat el seu interès per participar a la EWWR. Per tant, des d’ara,
els organitzadors ja poden emprendre el procés de registre i validació de les accions
proposades pels agents de projecte.
Podeu trobar informació més detallada sobre el paper dels organitzadors de la Setmana
a la pàgina web de la EWWR.

RESPONSABLES DE PROJECTES, COL·LABOREU-HI!
Com hem comentat, ara que els organitzadors de la
EWWR ja han estat designats, els responsables de
projectes poden proposar les seves accions, que
necessàriament s’han de desenvolupar entre el 20 i
el 28 de novembre de 2010, als organitzadors
responsables del seu territori. Les iniciatives
cobertes per la EWWR són accions (a gran o petita
escala) de sensibilització per a la prevenció dels
residus i van adreçades als ciutadans, als
treballadors d’una empresa, als consumidors, etc.
Aquestes accions poden adoptar diferents formats, ja sigui com a cursos o seminaris
centrats en la prevenció, iniciacions al compostatge en comunitats de veïns o en escoles,
estands d’informació a l’entrada dels supermercats, etc. La pàgina web de la EWWR
ofereix un gran nombre d’iniciatives suggerides, que us poden donar noves idees per
aplicar en el vostre cas.
Els responsables de projectes poden pertànyer a una de les categories següents:
1) Administració/autoritat pública.
2) Associació/ONG.
3) Empresa/indústria.
4) Entitat educativa.
5) Altres (per exemple un hospital, una llar de jubilats, una institució cultural, etc.).

Per tal de ser vàlida, una acció haurà de complir una sèrie de criteris, i, sobretot, versar
sobre un o diversos temes relacionats amb la prevenció dels residus: Sensibilitzar sobre
l’excés de residus, Produir millor, Consumir millor, Allargar la vida dels productes i
Llençar menys residus (cal tenir molt en compte que el reciclatge no es considera una
opció vàlida). Els responsables de projecte també hauran d’acceptar determinats
compromisos, com per exemple, el respecte de la llei i la gratuïtat de les accions; a més,
hauran de signar una butlleta de participació a la Setmana Europea.
Els responsables de projectes poden proposar una o diverses accions a l’organitzador
responsable del seu territori o, en cas que a la seva zona geogràfica no hi hagi
organitzador, es poden adreçar directament a la Secretaria Europea de la EWWR a
través del formulari d’inscripció.
Ja s’ha obert la convocatòria i podeu presentar les accions al vostre organitzador fins al 5
de novembre de 2010; us recomanem, tanmateix, no esperar a l’últim moment per dur a
terme les gestions oportunes!

SEMINARI DE FORMACIÓ A PORTO: UN ÈXIT PER ALS PARTICIPANTS A LA
EWWR
Els passats dies 17 i 18 de juny, Porto (Portugal) va
acollir un seminari de formació per als organitzadors
i els responsables de projectes. Organitzat per les
oficines de LIPOR (el servei intermunicipal de gestió
de residus de Porto) i celebrat a la seva seu, aquest
esdeveniment certificat com a «Carbono Zero
Event» («Esdeveniment zero carboni») ha satisfet
les
expectatives
dels
participants
i
dels
organitzadors.
Es van reunir més d’un centenar de participants en aquest seminari, principalment
representants dels organitzadors de la EWWR en els diversos països d’Europa, però
també dels possibles responsables de projectes (majoritàriament portuguesos). Els
responsables del seminari van ser diversos organitzadors i responsables de projectes
europeus, que van compartir l’experiència adquirida arran de l’edició de la EWWR de
2009.
Els temes tractats durant la primera jornada es van centrar principalment en la
presentació de polítiques de prevenció de residus a Europa i Portugal, l’exposició d’un
informe de la EWWR de 2009 i una previsió general per a l’edició de 2010. A més, els
organitzadors i els responsables de projectes van aportar la seva experiència pel que fa a
la preparació i la posada en pràctica de la EWWR en relació amb els 5 temes de la
Setmana: Sensibilitzar sobre l’excés de residus, Produir millor, Consumir millor, Allargar
la vida dels productes i Llençar menys residus. Aquesta primera jornada va concloure
amb un seguit de visites tècniques.
En el transcurs de la segona jornada, els organitzadors van intercanviar
coneixements pràctics sobre els procediments organitzatius de la EWWR (convocar els
responsables de projectes, registrar i validar les seves accions, informar i avaluar), a més
dels aspectes relacionats amb la promoció i la comunicació (estratègies de difusió i eines
de comunicació). Els organitzadors també es van poder informar sobre les noves eines
de comunicació que s’utilitzaran aquest any, especialment un vídeo promocional i un
acte mediàtic comú, inspirat en les batucades brasileres.

AL NOVEMBRE, FEM SOROLL PER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS!
Gràcies al seminari de formació celebrat els passats
dies 17 i 18 de juny, els organitzadors de la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus han pogut
conèixer per endavant les noves eines de
comunicació que es posaran en funcionament
enguany per tal de promoure la EWWR.
Aquestes noves eines de comunicació se centren
molt especialment en l’esperit de prevenció de
residus promogut per la EWWR i són dinàmiques i
interactives: una pàgina de Facebook i un concurs
sobre la prevenció de residus. També s’elaborarà un
vídeo promocional.
L’eina de comunicació més original, i que
probablement farà més soroll, serà un acte europeu
col·lectiu que aplegarà percussionistes de tota
Europa en un «flash mob» (o «mobilització
espontània»). Aquesta «BatucaMob», que rebrà el
nom de batucada en portuguès, es basa en música amb percussions tradicionals del
Brasil i es desenvoluparà en tots els països organitzadors el mateix dia de la inauguració
de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, és a dir, el dissabte 20 de
novembre . Cubells de la brossa, ampolles i altres contenidors seran els instruments

privilegiats d’aquestes orquestres de la prevenció. Així doncs, prepareu els vostres
cubells de la brossa i a fer soroll!
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