Si no podeu llegir aquest correu electrònic, si us plau, aneu a la pàgina següent

Logo ewwr
European Week For Waste Reduction

www.ewwr.eu
| Editorial
LA EWWR 2011 és a
punt de començar!
Enhorabona als
organitzadors i als
responsables de
projectes que hi
participen aquest any.
Per a la tercera edició
de la EWWR, esperem
superar el rècord de
l'any passat, en què es
van dur a terme més de
4.000 accions.
Aquesta edició és
important, ja que serà
l'última en el marc de
l'actual projecte LIFE+,
que va donar vida a la
EWWR. Bona Setmana
a tothom!
Trobareu més informació
sobre la prevenció de
residus i la EWWR a la
pàgina web
www.ewwr.eu

| LA EWWR engloba més territoris cada any

Hi ha un total de 34 organitzadors repartits en
els 20 països que participen en la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus 2011. Els
organitzadors estan duent a terme una important
tasca mobilitzant participants i validant les seves
accions, així com coordinant i promovent la
Setmana a la seva zona.
Tots els organitzadors que van participar en l'edició de 2010 hi tornen a participar
aquest any. Els cinc nous organitzadors, que s'han afegit a la llista, són els
següents: els Països Baixos, el cantó de Sarajevo (a Bòsnia i Hercegovina),
Irlanda del Nord, el comtat d'Oxfordshire i el País Basc.
En l'àmbit nacional, la Setmana Europea de la Prevenció de Residus se
celebrarà a Andorra, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Irlanda,
Itàlia, Malta, Portugal, Eslovènia, Suècia, Països Baixos i República Dominicana.
En l'àmbit regional i local, la EWWR s'ha organitzat en tres regions de Bèlgica
(la regió de Brussel·les-Capital, Flandes i Valònia), així com a la regió d'Estíria (a
Àustria), en diverses parts d'Espanya (Astúries, País Basc, Catalunya, Navarra i
València) i el Regne Unit (Londres, Irlanda del Nord, Escòcia, Gal·les, les ciutats
de Belfast i Warrington, les regions del comtat de Buckinghamshire i Oxfordshire),
juntament amb el cantó de Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) i la regió brasilera de
Minas Gerais.
A més, la Secretaria de la EWWR (representada per ACR+) promou la Setmana
i coordina les inscripcions de qualsevol àrea no coberta pels organitzadors de la
EWWR. Podeu contactar amb els organitzadors de la EWWR a través d'aquesta
pàgina

Les eines per a la difusió de la EWWR són
a les vostres mans!
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus
pretén reunir en una sola setmana un gran
nombre d'accions de comunicació sobre prevenció
de residus. Amb l'objectiu d'ajudar els
organitzadors de la EWWR a difondre la
informació sobre la Setmana, s'ha preparat una
gran varietat d'eines de comunicació.
El logo, els pòsters, el díptic i els bàners de la web ajuden a definir la «marca»
EWWR, amb l'ajuda de la pàgina web de la EWWR, en què hi ha disponibles
totes les eines de la Setmana. La pàgina web també inclou consells sobre
prevenció de residus, exemples d'activitats de comunicació dutes a terme arreu
d'Europa i, des de fa un temps, també podeu accedir a totes les accions de la
EWWR registrades fins al moment.
S'ha buscat una major interacció amb el públic de la EWWR amb el
desenvolupament d'una pàgina de Facebook per mantenir-vos més en contacte
amb la vostra comunitat (no ho dubteu, apunteu-vos-hi!); un joc en línia us
permetrà avaluar els vostres coneixements i competir amb els vostres amics per
comprovar qui aconsegueix la màxima puntuació; i el còmic electrònic La invasió
dels megacubells il·lustra que tothom pot ser un heroi quan es tracta de prevenir
els residus. Altres eines inclouen un vídeoclip promocional disponible en 22

idiomes i les enquestes més freqüents a Internet, la darrera de les quals us
permet votar la vostra acció preferida (campanya de correu electrònic massiu,
concurs de vídeos, mesura dels residus generats i evitats, jocs o concursos
digitals).
Amb l'objectiu d'assegurar la durabilitat de la EWWR, s'han desenvolupat
versions adaptables dels pòsters i altres eines que ara estan disponibles per als
organitzadors. Per als responsables de projectes, les metodologies sobre com
posar a la pràctica algunes accions de conscienciació i també accions comunes
segurament us oferiran informació útil per tal de preparar les vostres pròpies
accions. Per tant, no ho dubteu: reutilitzeu idees!

Quants residus es poden evitar?
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus
està potenciant el seu caràcter europeu introduint
accions comunes arreu d'Europa al llarg del
2011. Així, es duran a terme accions similars de
forma simultània en diferents territoris europeus al
llarg de la Setmana.
Què són les accions comunes?
Les accions comunes són accions que es posen en pràctica durant la EWWR en
diferents llocs d'Europa usant la mateixa metodologia i compartint l'objectiu
de potenciar el seu impacte real en la prevenció de residus. La Secretaria de
la EWWR ofereix als organitzadors i als responsables de projectes documents
formatius específics, així com eines metodològiques i de comunicació per a la
seva posada en pràctica. Hi ha 5 categories d'accions comunes, centrades en
diferents temes simbòlics:
1. Prevenció dels residus de paper
(Prevenció de residus de paper a l'Administració, a l'empresa i a l'escola,
campanya «Publicitat, no gràcies» als edificis)
2. Prevenció del malbaratament alimentari
(Menys residus als menjadors)
3. Reparar/reutilitzar
(Waste Watchers, Taller de reparació)
4. Prevenció de l'excés d'envasos
(Reunions sense residus)
5. La muntanya de residus
(Operacions de neteja o Clean Up Days, vegeu el següent article per a
més detalls)
Quins són els objectius?
Crear una comunitat paneuropea d'accions durant la Setmana i reforçar
els vincles entre els territoris participants.
Mesurar els residus evitats mitjançant accions concretes dutes a terme
durant la Setmana i comunicar els resultats.
Atraure l'interès dels mitjans locals, nacionals i europeus.
A més, mesurant els residus evitats, les accions assoliran un objectiu
important: l'avaluació de l'impacte real en la prevenció de residus. Es
podrà dur a terme també una avaluació dels resultats de les accions en
l'àmbit europeu. L'objectiu és mostrar que la EWWR no només influeix en
el comportament dels ciutadans europeus, sinó que també té un impacte
real en la prevenció de residus.
Com posar en pràctica una acció comuna?
S'han preparat fitxes informatives de totes les accions comunes, que ara
estan disponibles a la pàgina web de la EWWR. Aquestes fitxes inclouen
orientacions pràctiques per a cada acció: els objectius, els terminis de la
posada en pràctica i una llista del material necessari, així com el procés i el
mètode de quantificació dels residus evitats.

Tots junts, netegem Europa!
A més de les accions comunes centrades en la
prevenció del paper, el malbaratament d'aliments,
l'excés d'envasos i la reutilització, a la Setmana
s'ha inclòs l'acció comuna Clean Up Day o
operació de neteja, centrada en el tema dels
residus en general i, en concret, il·lustrada pels
residus il·legalment abocats a la natura.
En el marc de l'acció comuna Clean Up Day, es recolliran residus i es
quantificaran. El potencial efecte que pot tenir en la conscienciació de la gent és
significatiu: en comprovar la quantitat de residus que es recullen a la seva regió,
les persones s'interessen més en la prevenció de residus.
Com en el cas de la resta d'accions comunes, hi ha disponible una metodologia
a la pàgina web de la EWWR, en què s'explica els principals passos que cal
seguir abans, durant i després del Clean Up Day per aconseguir que sigui tot un
èxit. Els punts clau són la identificació del lloc que es vol netejar, la implicació de
les autoritats públiques i de tants voluntaris com sigui possible, així com el pes o
l'estimació de pes dels residus recollits.
Aquest Clean Up Day serà un assaig per a la iniciativa de neteja global i europea
que tindrà lloc l'any 2012, sota la coordinació de la iniciativa Let's do it! Per tal de
donar major visibilitat a la seva acció, les persones implicades en accions Clean
Up Day tenen la possibilitat d'ubicar al mapa desenvolupat per la iniciativa Let's
do it! la situació dels residus abocats il·legalment. Aquest mapa mundial dels
residus serà una eina de coordinació i d'inspiració que us mostrarà quina és la
situació prop de casa vostra i, al mateix temps, generarà un sentiment de
germanor en comprovar l'abast mundial de l'acció i els grans reptes que aquesta
cooperació pot assolir.

Què passa al vostre país?
També hi ha notícies importants per a la EWWR
relacionades amb les eines disponibles a la
pàgina web. Ara podeu consultar una base de
dades que inclou totes les accions registrades
des de la primera edició de la EWWR, així com
les previstes per a la Setmana del 2011.
La base de dades es pot consultar per tema, àrea, tipus de públic i moltes
categories més. És molt fàcil d'usar; així, per exemple, hi podeu consultar quines
accions s'estan duent a terme en aquesta edició de la EWWR. Si l'acció ha estat
nominada o guardonada amb un premi de la EWWR, també podreu accedir a la
descripció completa de l'acció. La funció de cerca es troba disponible en els 6
idiomes de la nostra pàgina web, tot i que el contingut de les accions s'hi exposa
només en anglès. De tota manera, és possible disposar d'una traducció
automàtica de l'acció tan bon punt hi accediu, la qual cosa és útil per tenir una
idea del que s'està fent en altres països.
Entre les accions interessants previstes per a la propera Setmana, hi ha un
concurs a Suècia de disseny d'objectes funcionals a partir de materials
procedents d'un punt de recollida de residus, i un projecte de mesura de residus
amb sis famílies d'Itàlia per tal de reduir el seu consum diari d'envasos.
Us animem a buscar més accions a la nostra base de dades; de ben segur que hi
trobareu idees per a les vostres accions!
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