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

Agenda de residus d'envasos
Resulta difícil ser conscient de la quantitat de residus d'envasos i embalatges que produïm diàriament. Un diari o
agenda de residus pot resultar molt útil per prendre’n consciència. Aquesta acció consisteix a dur un registre dels
residus que es produeixen en una setmana, per la qual cosa es facilita un diari de residus. Caldrà que analitzeu les
dades recollides la primera setmana per fer-vos una idea de la quantitat de residus que produïu i buscar solucions
per evitar-los i reduir-los. La segona setmana haureu de continuar omplint el diari de residus per veure si hi ha hagut
millores i n’heu reduït la generació.
L'objectiu d'aquesta acció és donar als participants l'oportunitat de reflexionar sobre com evitar els residus
d'envasos i embalatges que es produeixen: Què puc canviar a la meva planificació, compres, emmagatzematge i
hàbits de cuina per evitar els residus d'envasos i embalatges?

Objectius
Reflexionar sobre la quantitat de residus d’envasos i embalatges que es produeix cada dia.
Conscienciar als participants pel que fa als bons hàbits per a la prevenció de residus.

Què necessiteu
Un diari o agenda de residus d'envasos i embalatges. Aquí trobareu un exemple de Diari de Residus de la
EWWR.
Un lloc on pugueu dur a terme les dues reunions: Feu les reunions a casa d'un dels participants o trobeu un espai
a un centre cívic, a la feina, a una escola o a qualsevol altre lloc.
Material d'informació i comunicació: No oblideu promocionar la vostra acció entre els amics, la família i els
veïns. Prepareu material informatiu sobre comevitar residus per lliurar-lo als participants durant la reunió. Feu un
cop d'ull a la secció següent, Més informació!

Prepareu l’acció
Abans de la EWWR (com a mínim amb un mes d'antelació)
Decidiu quin és el vostre públic objectiu: A qui voleu que arribi aquesta acció del diari de residus? Famílies, llars
unipersonals, parelles, joves professionals, companys de feina?
Fixeu una data per a les dues reunions i determineu la franja horària de l’acció.
Envieu per correu electrònic el diari de residus i la informació sobre com omplir-lo al vostre grup objectiu o
imprimiu-los i repartiu-los-els (utilitzeu la menor quantitat de paper o de recursos possible), juntament amb els
Consells de la EWWR per reduir els residus d'envasos i embalatges.
Pre-EWWR (amb una o dues setmanes d'antelació)
Augmenteu la publicitat de l'esdeveniment.
Recordeu els passos de l'acció als participants:
o Una setmana abans de la primera reunió, els participants comencen a omplir el seu diari de residus:
- Cal dur un registre de tots els residus d'envasos i embalatges que es llencin al llarg de la setmana.
o El dia de la reunió, s'analitzaran els diaris i els participants rebran consells sobre com reduir els residus
que generen.
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Durant tota la segona setmana, els participants hauran d'emplenar un segon diari de residus.
A la darrera reunió, que tindrà lloc després d'haver omplert el segon diari, es consideraran i debatran els
resultats, es podran avaluar els suggeriments per a la prevenció de residus i es donaran consells
addicionals que seran suggerits als participants.
Divulgueu informació sobre la prevenció de residus durant el transcurs de l'acció. Feu servir els mitjans més
respectuosos amb el medi ambient de què disposeu.

Implementació de l’acció = dies de l’acció!
Primera reunió
Feu la primera reunió del vostre diari de residus després de la primera setmana d’haver-lo omplert.
Utilitzeu l'esdeveniment per informar sobre els residus d'envasos i embalatges i per facilitar els nostres consells
per reduir-ne els residus.
Demaneu als participants que omplin el seu diari de residus durant una altra setmana, tot implementant els
consell s rebuts.
Feu fotografies i vídeos
Segona reunió
Feu la segona reunió de la vostra acció del diari de residus després de la segona setmana d’haver-lo omplert.
Analitzeu les diferències pel que fa a la quantitat d'envasos i embalatges que heu fet servir durant la primera i la
segona setmana.
Reconsidereu els consells i suggeriments donats durant la primera reunió.
Proporcioneu els vostres participants orientació adicional sobre els problemes específics que hagin anat trobant.
Comuniqueu els resultats de les vostres anàlisis als participants i al vostre coordinador.
Feu fotografies i vídeos.
Suggeriment: Si voleu que sigui més divertit, podeu organitzar una competició! Qui redueixi més serà el guanyador!

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.
No us oblideu dels participants i envieu-los els vostres comentaris, així com fotografies i vídeos de l'acció.

Més informació
Compartiu el vostre compromís amb la reducció de residus amb la nostra eina en línia:
www.ewwrcommitment.eu
Consells de la EWWR per reduir els residus d'envasos i embalatges
Material informatiu
o Reduce waste everyday
o Waste reduction in different situations
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Documents de suport: Diari de residus (per omplir) i Diari de residus (per imprimir)
Casos d'estudi
o Less waste, thanks to me/Minder afval, dankzij mij(NL)
o I play sports without my canned drink(BE)
o The Cilfrew Resident's Association reusable shoppingbag giveaway(UK)
o Réduisons les emballages de nos goûters (Let us reduce the packagings of our snacks)(FR)
Setmana Europea de la Prevenció de Residus: www.ewwr.eu contact@ewwr.eu Facebook Twitter
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