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SEGONA EDICIÓ
GUANYADORS

S’ha iniciat el tercer
any del projecte
EWWR i tots els
col•laboradors centren
els seus esforços en
la preparació de
l’edició del 2011 de la
Setmana Europea de
la Prevenció de
Residus (EWWR), que
tindrà lloc del 19 al 27
de novembre del
2011.
Aquest any,
novament, esperem
molt més: més
autoritats públiques
que coordinin la
setmana al seu
territori, més
responsables de
projecte implicats,
més sensibilització
que es tradueixi en
accions i, per
descomptat, una
major prevenció dels
residus.
El compte enrere ha
començat: falten set
mesos per a l’EWWR.
És l’hora de passar a
l’acció.

DELS

PREMIS

DE

L’EWWR:

ENHORABONA ALS

La cerimònia de lliurament de premis de l’EWWR del
2010 es va celebrar el dilluns 28 de març del 2011 a
Brussel•les, davant d’uns 200 assistents, entre els
quals hi havia la Ministra de Medi Ambient de la
Regió de Brussel•les-Capital, Evelyne Huytebroeck,
i diversos representants de la Comissió Europea i
del Programa LIFE+.
Del 20 al 28 de novembre de 2010, es van dur a terme 4.346 accions de l’EWWR en 24
països d’Europa i de fora d’Europa. D’aquestes accions, 90 van ser preseleccionades
pels diferents organitzadors i presentades davant d’un jurat independent format per
especialistes europeus en la gestió de residus que van representar a cada categoria.
En total, es van adjudicar sis premis: un per a cadascuna de les cinc categories de
Responsable de projecte i el Premi Especial del Jurat. William Neale, membre del
Gabinet del Comissari de Medi Ambient de la UE, Janez Potočnik, va ser l’encarregat de
lliurar-los. Potočnik tenia previst assistir a la cerimònia, però altres compromisos li ho van
impedir. El comissari va manifestar el seu suport a l’EWWR mitjançant un missatge de
vídeo que es va mostrar al final de la cerimònia.
Els guanyadors van ser:
Administració/autoritat pública: Campanya Millor que nou: 100% vell - Entitat
del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Catalunya,
Espanya): una àmplia campanya de prevenció de residus duta a terme a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona que fomenta diverses estratègies que inclouen la
reparació i la reutilització, el consum responsable, la preferència per l’aigua de
l’aixeta i promoció del compostatge.
Associació i ONG: Compra responsable - Ecoscience Provence (França): una
campanya implementada en col laboració amb diversos supermercats per
fomentar la reducció de residus entre els consumidors mitjançant la compra de
productes amb menys embalatge.
Empresa/indústria:Reducció dels envasos de vidre en el sector vinícola Grup Codorniu (Catalunya, Espanya): un projecte que demostra que és
possible reduir el pes del vidre de les ampolles de cava un 11%, la qual cosa
suposa una disminució de la quantitat de residus i emissions de CO2 sense que
això es tradueixi en un impacte negatiu en les vendes.
Entitat educativa: Repte de reducció dels residus alimentaris - Escola
Primària Episcopal St. Mary (Escòcia, Regne Unit): un projecte que vol reduir
la quantitat de residus d’aliments i envasos del menjar que se serveix al
menjador escolar i el menjar envasat que els alumnes porten de casa recollint i
pesant els residus al final de cada àpat.
Altres: Mapa de reutilització de Malta - Elisa Andretti (amb el suport de la
Universitat de Malta) (Malta): un projecte que promou la creació d’un mercat
sostenible per a la demanda de materials de construcció a Malta i proporciona un
instrument que fomenta la creativitat de les persones mitjançant l’ús de materials
rebutjats i, alhora, incrementa la sensibilització sobre l’ús dels nostres recursos
limitats i com això contribueix també a reduir els residus.
El Premi Especial del Jurat:Waste Watchers - AERESS (Espanya), en
col•laboració amb RREUSE (Coordinació europea): branca espanyola d’una
iniciativa paneuropea que recull articles vells que els seus propietaris ja no volen
i els revèn a centres de l’associació que s’encarreguen de pesar-los i informen de
la quantitat d’articles que venen, és a dir, la quantitat de residus que s’evita
generar.
Tot i que només es van premiar sis accions, cal donar les gràcies a tots els participants
per fer de l’EWWR i la reducció de residus una realitat i un èxit. Per això, també es va
mostrar un vídeo breu que il•lustra les accions de l’EWWR que es van dur a terme dins i
fora d’Europa el 2010 com a homenatge a tots els participants. També es pot visitar la
galeria d’imatges per veure fotografies de la cerimònia.
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QUÈ CAL FER PER PODER SER ORGANITZADOR OFICIAL DE L’EWWR DEL
2011
Totes les autoritats públiques europees amb
competència en l’àmbit de la prevenció de
residus estan convidades a ser organitzadors
oficials de l’edició del 2011 de l’EWWR al seu territori.
Del 19 al 27 de novembre del 2011, diferents actors, entre els quals s’inclouen
associacions, ONG, escoles, universitats, administracions, empreses, etc., duran a terme
accions de prevenció de residus centrades en les diferents fases del cicle de vida dels
productes, des de la producció al consum i la reutilització. Els organitzadors de l’EWWR
actuaran com a coordinadors de l’EWWR promovent l’esdeveniment i registrant
oficialment accions al nivell de competència que els doni la seva autoritat.
Les autoritats públiques que actuïn com a organitzadors de l’EWWR es beneficiaran de
l’experiència d’una xarxa paneuropea que contribueix de manera proactiva al foment de
la prevenció de residus i cobraran presència en els mitjans de comunicació gràcies a la
seva participació en un projecte europeu. Així mateix, tindran accés a totes les eines de
comunicació oficials de l’EWWR i rebran el suport de la Secretaria de l’EWWR al llarg del
procés.
Per formar part del grup d’autoritats públiques encarregades de l’organització d’aquest
importantíssim esdeveniment de sensibilització sobre la prevenció de residus, només
heu de signar la Carta de compromís dels organitzadors i enviar-nos-la. Les
inscripcions finalitzaran molt aviat, així que no perdeu el temps i uniu-vos a
l’EWWR.
Si voleu rebre més informació, visiteu la secció Organitzadors del lloc web de l’EWWR i
poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’EWWR a contact@ewwr.eu.

SEGONA REUNIÓ DEL COMITÈ TÈCNIC I CIENTÍFIC
El Comitè Tècnic i Científic (COSTEC) de la
Setmana Europea de la Prevenció de Residus es va
reunir el 29 de març del 2011 a Brussel•les. Els
representants de tots els socis del projecte i la gran
majoria d’organitzadors de l’EWWR del 2010 es van
reunir per avaluar els resultats de la segona edició
de l’EWWR i per preparar la tercera.
Tots els organitzadors van tenir l’oportunitat de compartir la seva experiència, suggerir
idees i plantejar qüestions sobre l’organització general de l’EWWR. Entre altres
assumptes, es van tractar l’organització d’una acció comuna el 2011, la millora de les
eines de comunicació existents i la simplificació del procés administratiu. Ara els socis del
projecte treballen per millorar la coordinació general de l’EWWR emprant com a base els
comentaris dels participants.
La reunió del COSTEC, que també serveix de plataforma d’intercanvi per als actors de la
prevenció de residus a tot Europa, va ser un esdeveniment que va tenir molt d’èxit i que
va demostrar ser molt constructiu.

NOVETATS DEL 2011
Del 19 al 27 de novembre del 2011, diferents actors
fomentaran la sensibilització sobre la prevenció de
residus a Europa en tot tipus de localitats. Confiem
que tornaran a fer gala de la seva creativitat i
trobaran noves maneres de demostrar com es pot
evitar la generació de residus.
A més, estem treballant en la identificació de noves
eines per tal de fer que l’EWWR sigui un
esdeveniment encara més extraordinari. De fet, el 2011, el lloc web de l’EWWR disposarà
d’una pàgina d’inici remodelada, amb una millora de la visualització del contingut i noves
seccions. Per exemple, es podrà accedir directament a una nova base de dades
d’accions de l’EWWR, que servirà per consultar quines accions es duen a terme en una
àrea determinada durant la setmana o per obtenir més informació sobre les activitats
desenvolupades durant les edicions anteriors de l’EWWR.
A més, es programaran noves activitats, com accions comunes temàtiques per als
organitzadors, que es desenvoluparan per fluxos específics com, per exemple, paper,
aliments o objectes, i que quantificaran la quantitat de residus evitats.
Encara queda molt per fer, però ja comencem a notar que l’EWWR del 2011 serà un èxit

gràcies al compromís i al talent dels participants.
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