Dia temàtic de la Prevenció 2016 Prevenció de residus
d'envasos: Utilitza’n menys!

Sistema de gots reutilitzables
La major part dels gots de paper i les seves corresponents tapes de plàstic estan dissenyats per a ser utilitzats un sol
cop i després desfer-se'n. Tenint en compte la quantitat de gots de cafè que es fan servir al món cada dia,
especialment a Europa i als EUA, aquesta representa una quantitat increïble de residus que es podria evitar.
Aquesta fitxaus proporcionarà una guia de com oferir gots reutilitzables per emportar a la vostra cafeteria. En
l'àmbit individual, també podeu utilitzar aquesta fitxaper promoure els gots reutilitzables i convèncer la cafeteria del
vostre barri. A més, aquest sistema es pot fer servir per a molts tipus d'articles diferents, com ara les capses de
bombons. Així s'aconsegueix que l'estratègia sigui vàlida per qualsevol envàs reutilitzable!
S'ha comprovat que oferir gots reutilitzables o, senzillament, donar l'opció de portar cadascú el seu resulta
beneficiós, atès que crea consciència sobre el tema dels residus d'envasos i embalatges i anima les persones a
actuar. Si es combina amb informació interessant sobre el tema, això pot marcar una diferència real en la vida de les
persones i per al medi ambient.

Objectius
Crear consciència pel que fa a la quantitat de residus d’envasos i embalatges que es produeix cada dia.
Crear consciència sobre el fet que les accions per reduir els residus d’envasos es poden dur a terme diàriament.
Evitar residus d'envasos i embalatges innecessaris amb l'establiment d'un sistema de gots reutilitzables (o similar)
al vostre establiment.

Què necessiteu
Un lloc, preferiblement el vostre establiment, tot i que també podeu provar de convèncer altres botigues del
vostre barri.
Material d'informació i comunicació: No oblideu promocionar l'acció entre els vostres clients, així com entre els
vostres amics, familiars i veïns. Potser estarien interessats a posar en marxa la mateixa idea. Prepareu material
informatiu sobre com evitar residus que pugueu facilitar al vostre establiment.
Un tauler on pugueu escriure l'explicació, com ara una pissarra,
Gots reutilitzables (o envasos reutilitzables si l'adapteu a d'altres articles),

Prepareu l’acció
Abans de la EWWR (com a mínim amb un mes d'antelació)
Decidiu com organitzareu el vostre sistema de gots reutilitzables.
o Voleu vendre els vostres propis gots reutilitzables o simplement oferir als vostres clients la possibilitat de
portar els seus?
o Podríeu oferir un descompte als clients que portin els seus propis gots o, si teniu targetes de fidelització
per als clients, oferir-los un cafè de franc o un obsequi quan aconsegueixin un cert nombre de segells.
o Calculeu com us afectarà aquest sistema (costos o estalvis en un futur).
Comenceu a informar els vostres clients habituals.
Establiu una data per començar la vostra acció durant la EEWR.
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Pre-EWWR (amb una o dues setmanes d'antelació)
Incrementeu la publicitat de l'esdeveniment: xarxes socials, pòsters al vostre establiment, informeu altres
botiguers que tingueu a prop.
Prepareu el material informatiu: informació clau sobre els residus d'envasos, explicació del nou sistema.
Difoneu el material informatiu per xarxes socials, pàgines web, als vostres establiments. Aprofiteu aquesta
oportunitat per informar la gent sobre les mesures de prevenció de residus i els Consells per reduir els residus
d'envasos i embalatges.

Implementació de l’acció = dies de l’acció!
Feu que el material informatiu sigui ben visible al vostre establiment, per exemple al costat del taulell, als
prestatges.
Expliqueu el vostre plantejament als clients
Animeu els clients a utilitzar els vostres gots reutilitzables o a que portin els seus.
Feu fotografies i vídeos.

Avaluació i comentaris
Després de la EWWR

Envieu comentaris i suggeriments al vostre coordinador: nombre de participants, quantitat de residus
evitats, etc.
Envieu fotografies i vídeos de l'acció al vostre coordinador.
Decidiu si voleu continuar amb aquest sistema després de la EWWR

Més informació
Compartiu el vostre compromís amb la reducció de residus amb la nostra eina en línia:
www.ewwrcommitment.eu
Més contingut al lloc web de la EWWR
o More tips to reduce waste
o Reuse waste
o Reduce waste
o 12 good habits for reducing waste
Guia de bones pràctiques de l'EWWR
Consells per reduir els residus d'envasos i embalatges
Enllaços d'interès
o Challenges to boosting reuse rates in Europe
o Benefits of reusing and recycling bulky waste
o Environmental and economic benefits of reuse
o Generation and recycling of packaging waste
o Packaging waste statistics
o Carry your cup
Lloc web dels coordinadors de la EWWR/contacte: www.ewwr.eu/en/coordinators/ewwr
Setmana Europea de la Prevenció de Residus: www.ewwr.eu contact@ewwr.eu Facebook Twitter
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