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

Reutilitzeu embalatges!
Principi: un envàs reutilitzat = un residu evitat!
Les accions que centrin l'atenció en els productes/serveis que ajuden a reduir la utilització d'envasos d'un sol ús o
assimilats (com ara forquilles, ganivets i plats) poden tenir un impacte molt efectiu i directe en la reducció de residus
d'envasos (especialment en les bosses de plàstic de la compra d'un sol ús). L'acció pot ser, per exemple, un concurs
sobre el tema o pot suposar la creació concreta d'envasos reutilitzables (per exemple, fent servir altres productes o
materials usats). Hem afegit un grapat de bones idees al final d’aquesta fitxa informativa, doneu-hi un cop d’ull!
Reutilitzar és una molt bona manera d’evitar els residus, atès que la reutilització de productes disminueix l’ús de
recursos materials i energètics; redueix la contaminació i la degradació del capital en un grau més elevat que el
reciclatge! Per saber-ne més, feu clic aquí. No oblideu que els articles, o en aquest cas els envasos, poden
reutilitzar-se amb la mateixa finalitat, però també se’n poden trobar finalitats noves.
Per què és important reutilitzar?
Es produeixen massa residus. Consulteu la secció Més informació per obtenir més dades.
Reutilitzar té un fort valor per al desenvolupament sostenible.
Té beneficis mediambientals, socials i econòmics.
Objectius
Crear consciència pel que fa a la quantitat de residus d’envasos que es produeix cada dia.
Crear consciència que les accions per prevenir els residus d’envasos es poden dur a terme diàriament.
Què es necessita?
Un local per dur a terme l'activitat: una aula escolar, un centre cívic, etc.
Taules i cadires per tal que els participants puguin realitzar l'activitat.
Si es tracta d'un concurs (per exemple, un concurs de dibuix), material de suport (paper, bosses de plàstic
blanques, etc.).
Si es tracta de crear envasos reutilitzables, productes usats per fer-los servir com a material de base i les eines
adequades.
Equips de mesura: Fulls de seguiment que els venedors emplenaran i on hi indicaran el total de productes
venuts, llapis, balances per pesar els objectes reparats (opcional).
Taula per quantificar el pes dels objectes reutilitzats / reparats disponible a www.arc.cat/setmanaprevencio
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Preparació i realització de l’activitat
Abans de la EWWR (un mes abans)
Definir el concepte (i les normes, si és procedent): concurs, els nens actuant com a ambaixadors per a les bosses
reutilitzables, creació d'envasos reutilitzables, etc.
Preparar la logística: local, transport del material, etc.
Registrar l’acció a través del Formulari d’inscripció a www.arc.cat/setmanaprevencio
Feu un cop d’ull a la secció Més informació per agafar idees!
Poc abans de la EWWR (una o dues setmanes abans)
Preparar el material necessari per a l'acció: eines, taules o estands, una càmera fotogràfica o una càmera de
vídeo, etc.
Preparar el material necessari per l'avaluació: balances, fulles de seguiment, etc.
Comunicar: convidar la premsa a l'acte d'inauguració o de cloenda i/o realitzar un comunicat de premsa i
difondre’l entre periodistes de la premsa escrita i de radiotelevisió; exposar cartells per informar el públic; fer-ne
publicitat a través de les xarxes socials i els canals col·laboradors (ajuntament, escoles, etc.).
Durant la EWWR
Dirigir l'activitat i adreçar-se als participants per explicar-los l'objectiu de la EWWR i de la prevenció de residus.
Mesurar la participació i el nombre total de productes reutilitzats mitjançant fulls de seguiment
Comptar la quantitat de productes reutilitzats (o d’articles reutilitzables) a fi de dur-ne el control.
Calcular el pes total de productes reutilitzats mitjançant balances o bé amb la taula per quantificar disponible a
www.arc.cat/setmanaprevencio
Feu fotografies i vídeos
Després de la EWWR
Calculeu el nombre final d’envasos reutilitzats. Això us proporcionarà una visió general de la quantitat de residus
que heu evitat generar amb la implementació d’aquesta acció EWWR.
Envieu tota la informació en un arxiu d’excel, juntament amb fotografies i d’altres comentaris que considereu
rellevants, al vostre coordinador EWWR.
Enviar un informe dels resultats a través del Formulari de Valoració a www.arc.cat/setmanaprevencio
Assegurar-se que totes les bosses creades, si és procedent, es distribueixen i s’utilitzen.
No us oblideu d’enviar els comentaris de les fotografies, però també les fotografies i els vídeos.
Més informació

Material d’informació
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
Guia de bones pràctiques de la EWWR
Consells per reduir els residus d'envasos i embalatges
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Exemples d’accions
o Let’s make noise for Prevention!(PT)
o Ach du meine Tüte!(DE)
o The art of reducing waste by giving them a new life(BG)
o Creative reuse of materials for decoration purposes(DK)
o You make the difference (IT)
o I play sports without my canned drink (BE)
o “Porta la Sporta" (Bring your bag)(IT)
o A smiley in my sandwich box(BE)
o Reuse of fruit and vegetable boxes(ES)
o Red Cross and Waste Prevention(BE)
o From Product Choice to Waste (SE)
o A year without waste bins (BE)
Enllaços d'interès
o Ideas for repurposing packaging
o Ways you can reuse food packaging in your garden
o Packaging free shopping
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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