Dies Temàtics de Prevenció 2015

Desmaterialització
– Fent més amb menys!

Economia compartida: Muntar una
xarxa compartida
Desmaterialització significa no utilitzar materials o menys materials per donar el mateix nivell de funcionalitat a l'usuari.
Això inclou la millora de l'ús dels materials o canviar de productes a serveis. Compartir productes o serveis és una
manera intel·ligent de prevenir l'ús evitable de material o energia.
Principi: Un producte/servei compartit = residu material/energètic evitat!
Existeixen molts webs diferents que ajuden a compartir/prestar béns, però no sempre es pot trobar allò que es busca. Per
aquesta raó, també és molt útil organitzar una xarxa compartida, tant si és a nivell municipal, al vostre veïnat, lloc de feina
o a casa vostra. És una manera d'actuar a nivell local, a més a més de ser l'ocasió de fomentar l'economia compartida i
conèixer els vostres veïns!

Objectius
Promoure el consum sostenible i l'estalvi de residus
Animar els consumidors a pensar sobre la manera en què compren, utilitzen, i reutilitzen els seus productes
Estimular la creativitat i l'ingeni i reforçar els lligams socials
Animar els ciutadans europeus perquè actuïn a nivell local

Què necessiteu
Material d'informació i comunicació: : Anuncieu la vostra xarxa compartida posant pòsters promocionals a punts
estratègics o mitjançant altres mitjans de comunicació i informeu el grup objectiu sobre l'acció donant-los
informació sobre per què la xarxa compartida és important
L'eina que utilitzareu per organitzar la vostra xarxa compartida: L'acció més senzilla és crear un document
compartit (llista d'excel) on cada participant pot completar-la amb els objectes que vol compartir (eines, jocs, llibres,
DVD, cotxe/bici, articles esportius, etc.) i les seves dades de contacte perquè la gent que vulgui deixar en préstec/o
agafar en préstec pugui posar-se en contacte directament. Altres opcions són pissarres o un programa/web que
gestioni les diferents entrades de manera automàtica i que també permeti organitzar per categories, etc.
Un estand d'informació per explicar la SERP i l'objectiu de l'acció als visitants
Refrescs (pagant o gratuïts), sempre són benvinguts i ajuden a crear un ambient agradable
Equip de mesura: escales de medició per mesurar els productes compartits

Prepareu l’acció
Abans de la EWWR (amb un mes d'antelació)
Decidiu quin tipus de xarxa voleu organitzar: quins objectes es compartiran?
Decidiu a quin nivell o nivells voleu organitzar la vostra xarxa compartida: amb els vostres companys de pis o
veïns directes, amb tots els veïns del carrer, amb el vostre veïnatge, al vostre lloc de feina, a la vostra escola, etc.
Determineu l'eina més adient i desenvolupeu-la
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Prepareu un cartell per fer publicitat de la vostra xarxa compartida
Busqueu la localització més estratègica o la manera de promoure la vostra xarxa compartida (per exemple: a
l'oficina, utilitzeu l'intranet; al vostre pis, utilitzeu el rebedor, etc.)
Envieu la informació de la vostra acció i la fitxa tècnica de la SERP sobre el consum i producció sostenible
(disponible properament) per correu electrònic al vostre grup objectiu
Establiu contactes personals amb el grup objectiu: això facilitarà enormement futures col·laboracions
Establiu un acta de bones pràctiques per fer que els participants es sentin còmodes al prestar els seus productes
(per exemple, feu que els que agafin alguna cosa en préstec garantint que aniran amb compte amb els objectes i els
reposaran si els trenques, o arribarà a un acord amb l'amo)
Registreu la vostra acció amb el coordinador oficial de la SERP

2 setmanes abans de la SERP
Creeu l'eina i proveu-la
Prepareu el material que necessiteu per l'operació: taules/estands, cadires, begudes, càmera/enregistradora de
vídeo, etc.
Comuniqueu de nou sobre la vostra xarxa compartida per correu o quedant amb els vostres companys de pis,
veïns o companys personalment per tenir involucrada a tanta gent com sigui possible.
Utilitzeu les xarxes socials per establir una pàgina sobre la xarxa compartida i convideu els participants a
subscriure's-hi perquè puguin proposar els nous productes i serveis que vulguin compartir o que necessitin
Poseu pòsters per informar el públic
Prepareu l'equip necessari per a l'avaluació: escales, balança, etc.
Doneu-hi visibilitat convidant la premsa local o enviant una nota de premsa per a la seva difusió

Implementant l'acció = dia de l'acció!
Intenteu classificar els productes i serveis proposats en diferents categories: eines de treball, eines de cuina,
eines de neteja, eines per al jardí, jocs, llibres, música, etc.
Inaugureu de manera oficial la xarxa compartida amb un objecte compartit de manera simbòlica entre dos dels
participants
Dirigiu la xarxa compartida i aneu a conèixer els participants per explicar-los la finalitat de la SERP i la prevenció
de residus
Si planegeu organitzar un bufet, poseu-vos en contacte amb una organització caritativa per donar les sobres de
menjar
Parleu sobre la reutilització i la prevenció de residus en general (més informació a www.ewwr.eu)
Recordeu prendre fotografies i vídeos
Monitoritzeu la quantitat de productes compartits pensant-los, o utilitzant aquest pdf

Avaluació i comentaris
Inseriu el nombre final de productes compartits 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)
Envieu els resultats, fotografies o qualsevol altre comentari rellevant al vostre coordinador de la SERP.
Continueu anunciant la vostra plataforma per compartir per aconseguir tants participants com sigui possible
(com més gent hi hagi, més eficient serà la plataforma!)
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Més informació
Troba la versió electrònica d'aquest factsheet aquí: www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-2015
Material d’informació
o Dispose of the throwaway society! (available soon)
o Dare to be aware (available soon)
Exemples d’accions
o Ready to share (BE)
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 The people who share
Enllaços interessants
o I share, you share, let’s share – EWWR
o What is the Sharing Economy? – The people who share
o Share your time – Catalan sharing platform (in Catalan)
Publicacions
o The sharing economy: Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets – European
Commission
o Unlocking the sharing economy: An independent review - Debbie Wosskow
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