Dies Temàtics de Prevenció 2015

Desmaterialització
– Fent més amb menys!

Mercats d’Intercanvi o Venda de
Segona Mà
La desmaterialització significa no utilitzar materials o reduir-ne la quantitat per donar el mateix nivell de
funcionalitat a l'usuari. Inclou la millora en l'ús de materials, per exemple venent/comprant productes a mercats de
segona mà o d'intercanvi.
Principi: un objecte reutilitzat / reparat = un residu evitat!
Els mercats de segona mà són una oportunitat excellent per desfer-se d’objectes que ja no s’utilitzen i, al mateix
temps, permetre que altres persones adquireixin a bon preu productes que encara estan en bon estat. Són, a més a
més, una bona manera de demostrar que la mateixa funció d'un producte es pot aconseguir utilitzant un producte
de segona mà enlloc de comprant-ne un de nou.
Aquesta activitat pot ser organitzada per qualsevol entitat (autoritat local, empresa, escola, etc.): el principi sempre
és el mateix. A diferencia d’altres mercats aquesta fitxa proposa un mètode comú per a la quantificació del producte
venut o intercanviat entre el públic participant als mercats de segona mà.
Objectius
Aconseguir que els ciutadans europeus siguin conscients que poden dur a terme accions al seu nivell i de manera
quotidiana per reduir els residus amb la venda i adquisició de productes de segona mà.
Fer més conscients els ciutadans europeus de la presència d’actors de la reutilització en els seus barris.
Reforçar la cohesió social i oferir l’oportunitat a la gent de guanyar alguns diners.
Quantificar el total de productes que s’ha evitat convertir en residu.
Proporcionar una metodologia consensuada i comuna per quantificar la reutilització als mercats.
Material
Un lloc on organitzar-hi l’activitat: un parc, un centre cívic, una escola, etc.
Taules i estands on exposar-hi els objectes de segona mà.
Els productes per vendre al mercat.
Un estand d’informació per explicar als visitants la Setmana i l’objectiu de l’activitat.
Càmera fotogràfica, cartells promocionals.
Equips de mesura: Fulls de seguiment que els venedors emplenaran i on hi indicaran el total de productes
venuts/ intercanviats, llapis, balances per pesar els objectes reparats (opcional).
Taula per quantificar el pes dels objectes reutilitzats disponible a www.arc.cat/setmanaprevencio
Desenvolupament de l’activitat
Abans de la EWWR (un mes abans)
Trobar el lloc adequat per celebrar-hi el mercat de segona mà i aconseguir el permís per utilitzar-lo/llogar-lo.
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Anunciar la celebració del mercat de segona mà (data i lloc) per tal d’atraure venedors potencials.
Organitzar la logística: lloguer i transport del material, etc.
Registrar l’acció a través del Formulari d’inscripció del Coordinador oficial.

Poc abans de la EWWR (una o dues setmanes abans)
Preparar el material necessari per a l’activitat: pòsters, taules/estands, càmera fotogràfica, etc.
Preparar el material necessari per a l’avaluació: Imprimir fulls de seguiment tants com taules a mostrejar, buscar
balances (opcional).
Comunicar: convidar la premsa a la inauguració o clausura de l’activitat i/o fer un comunicat de premsa per als
periodistes de la premsa escrita i de radiotelevisió; penjar cartells per informar el públic; anunciar l’activitat a través
de les xarxes socials i altres canals (ajuntaments, escoles, etc.).
Durant la EWWR (dia de l’activitat)
Dirigir l'activitat i adreçar-se als participants per explicar-los l'objectiu de la EWWR i de la prevenció de residus.
Parlar sobre la reutilització i la prevenció de residus en general (més informació a www.ewwr.eu).
Fer fotografies de l’activitat.
Mesurar la participació.
Monitoritzeu la quantitat de productes reutilitzats pesant-los o utilitzant aquest pdf.
Després de la EWWR
Inseriu el nombre final de productes reutilitzats al full de càlcul 1 d'aquest excel (això us donarà una visió global
de la quantitat de residus que heu evitat mitjançant la implementació d'aquesta acció de la SERP)
Enviar un informe de l’activitat al coordinador de la EWWR corresponent.
Enviar els objectes no usats sobrants del mercat a institucions benèfiques.
Més informació
Trobeu la versió electrònica d'aquesta fitxa tècnica aquí: http://www.ewwr.eu/ca/support/prevention-thematicdays-2015
Material d’informació
o Dispose of the throwaway society! (available soon)
o Dare to be aware (available soon)
Exemples d’accions
o RecupDay (BE)
o Createhope (MT)
o Creating database for donation of orthopaedic (ES)
o Reuse website (MT)
o Giant Stuff for Free Event (UK)
o Poly-exchange fair (PT)
o Reuse more, throw less (ES)
o Elsa reduces, the Earth breathes (IT)

Amb el suport de la
Comissió Europea

Dies Temàtics de Prevenció 2015

Desmaterialització
– Fent més amb menys!

Web dels coordinadors de la EWWR/contacte:

www.ewwr.eu/list-organisers

Setmana Europea de la Prevenció de Residus:

www.ewwr.eu
Facebook

contact@ewwr.eu
Twitter

Parts interessades rellevants
o RREUSE
o Oxfam
Enllaços interessants
o Kickstarting Reuse in Europe
o Furniture Re-use network
o Environmental and economic benefits of re-use
o Pont Solidari - Reuse banc in Catalonia
Publicacions
o Approved Re-use Centres and Networks – Principles - Rreuse
o An Investigation and Analysis of the Second-Hand Sector in Europe - Rreuse
o Benefits of reusing & recycling bulky waste - WRAP
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