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El 2012 és un any de
transició.
El 2012 és un any de
transició. Després de
l’èxit de la EWWR 2011,
el projecte LIFE+, que el
2009 va donar el tret de
sortida a la Setmana,
finalitzarà aquest estiu.
Simultàniament, han
començat també els
preparatius de la
propera edició de la
Setmana i s’ha obert el
període d’inscripcions
per als coordinadors de
les activitats de l’edició
2012 de la EWWR.
Més informació sobre
prevenció de residus i
sobre la EWWR a
www.ewwr.eu

2011: 7.035 accions en 32 paďsos

|
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Les últimes dades indiquen que es van dur a
terme 7.035 accions el 2011, gràcies a la
coordinació de 34 organitzadors locals, regionals i
nacionals i amb el suport de la Secretaria Europea
de la Setmana. Un cop més, hem superat el
rècord d’accions de l’any anterior! (el 2010 es van
registrar 4.346 accions).
Aquestes accions van cobrir les diferents fases del cicle del producte i dels
residus, des de la producció (per exemple, concursos d’ecodisseny) fins al
consum (com les comparatives de carros de comprar). Diferents espais de la
nostra vida quotidiana es van convertir en escenaris d’aquestes accions: oficines,
supermercats i botigues, escoles i, fins i tot, llocs no tan habituals com aeroports i
hospitals.
Podeu fer una ullada a algunes de les accions realitzades el 2011 a la secció de
fotografia i vídeo de la pàgina web o entrar a la base de dades de la EWWR i
inspirar-vos en les accions ja realitzades per preparar la propera edició de la
Setmana.
El proper pas serà la selecció dels finalistes i guanyadors dels Premis EWWR per
part d’un jurat europeu que representa les cinc categories EWWR
(administracions i autoritats públiques, entitats educatives, associacions i ONG,
empreses i indústries, altres). Els noms dels guanyadors de l’edició del 2011
s’anunciaran públicament durant la cerimònia d’entrega dels premis EWWR que
se celebrarà a París el 19 de juny del 2012 (per a més informació, vegeu article
més avall).

Resultats de les accions comunes de la
EWWR
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Les accions comunes reproduïbles van ser la
novetat de la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus del 2011. Les fitxes tècniques i els
consells pràctics sobre temes d’actualitat
relacionats amb la prevenció de residus van
permetre als responsables de projecte de tot
Europa dur a terme grans idees.
Els cinc temes de les accions comunes van ser: prevenció de residus de paper,
prevenció del malbaratament alimentari, prevenció de l’excés d’envasos,
reparació/reutilització i els Clean Up Days. L’objectiu més important d’aquestes
accions europees era la quantificació dels residus evitats gràcies a una sèrie
d’accions concretes, per demostrar que la EWWR no només té impacte en el
comportament dels ciutadans europeus, sinó també en la quantitat de residus que
s’eviten.
Les accions comunes van ser molt populars entre els responsables de projecte.
Hjørring, de Dinamarca, n’és un bon exemple: els alumnes de dues classes de
dues escoles diferents van fer un concurs de recollida de residus d’envasos
innecessaris a les seves cases i van demostrar com es poden evitar els residus
d’envasos. Els alumnes de l’escola de Serritslev van recollir 38 kg de residus
d’envasos mentre que la classe de l’escola de Bakter en va recollir 25. Una altra
acció, aquesta vegada al Consell Regional de Grand Toulouse, a França, va
aconseguir reduir el consum de paper i gots de paper de 55 a 45 kg.
Durant la EWWR 2011 també es van fer una cinquantena de Clean Up Days o

operacions de neteja durant les quals els participants van recollir residus abocats
de forma il·legal a la natura. Aquestes accions de sensibilització van tenir lloc,
entre d’altres, a la llera d’un riu de Bòsnia, al costat d’un port a Turquia, en una
platja de l’illa de Còrsega, a França, i als voltants de diferents hotels de dins i fora
d’Europa. En un Clean Up Day per tot el territori de Malta, 184 estudiants van
aconseguir recollir un total de 380 kg de residus, i a Catalunya, tres operacions de
neteja van aconseguir recollir 1.850 kg. Durant l’activitat a Malta es va presentar
un portal web en el qual es podien suggerir aquells llocs de l’illa que podien ser
escenaris de neteges.
Per a més informació sobre accions comunes de la EWWR:
http://www.ewwr.eu/ca/accions-comunes

Conferències internacionals i cerimònia
d’entrega dels premis EWWR a París, 1920 de juny del 2012
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El projecte LIFE+, l’impulsor la EWWR, va iniciarse el 2009 i finalitzarà el juliol del 2012. La
conferència final del projecte i una jornada tècnica
sobre prevenció de residus se celebraran a París
(Maison de la Chimie) el 19 i 20 de juny.
El primer dia, la conferència se centrarà, concretament, en:
proporcionar una visió general de les polítiques de prevenció i un informe
dels progressos registrats en l’aplicació de la Directiva Marc de Residus
per part dels Estats membres;
com la comunicació ajuda a la prevenció de residus;
els objectius assolits per la EWWR del 2009 al 2011;
les millors pràctiques dels organitzadors de la EWWR en accions de
sensibilització sobre la prevenció de residus;
les perspectives de la EWWR.
La jornada finalitzarà amb la cerimònia d’entrega dels premis EWWR en què es
premiaran les millors accions implementades de les cinc categories
(administracions i autoritats públiques, entitats educatives, associacions i ONG,
empreses i indústries, altres), en presència de representants dels socis de
projecte, dels organitzadors de la EWWR i de la Comissió Europea.
L’endemà es dedicarà a una jornada tècnica organitzada per l’Agència Francesa
de Medi Ambient i Gestió de l’Energia (ADEME) sobre temes concrets als quals
s’enfronten les autoritats locals i regionals en relació amb la prevenció de residus.
La jornada permetrà tenir més detalls sobre els primers resultats dels plans de
prevenció de residus, i abordarà diferents temes, en particular el malbaratament
alimentari, l’ecoexemplaritat, els bolquers reutilitzables i la implicació dels
diferents actors en les polítiques de prevenció de residus.
Més informació al web de la EWWR

Converteix-te en organitzador de la EWWR
del 2012!
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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 2012 de la
EWWR, que tindrà lloc del 17 al 25 de novembre
del 2012, 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.
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 març. 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.

Agenda
Del 25 de març al 25 de setembre del 2012 – World Clean Up 2012
31 de març del 2012 – Finalitza el termini per registrar-se com a
organitzador per a la EWWR 2012
19-20 juny del 2012 – Conferència Internacional sobre la EWWR, jornada
tčcnica sobre prevenció de residus i cerimňnia d’entrega dels premis
EWWR a París.
Octubre del 2012 – Conferència final sobre el projecte Pre-waste,
Brussel·les
17-25 de novembre del 2012 – 4a edició de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus
21 de novembre del 2012 – Conferència final sobre el projecte
Miniwaste, Rennes

LLEGIU AQUEST BUTLLETÍ EN ANGLÈS – CASTELLÀ – CATALÀ – HOLANDÈS – PORTUGUÈS
Amb el support de la Comissió
Europea
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