Kit d’eines de comunicació

Ciutadans

Animeu-vos a reutilitzar!
Teniu l'armari ple de vestits que ja són massa petits o passats de moda? La torradora ha dit prou? Els vostres
prestatges són a vessar de llibres que ja heu llegit i no tornareu a obrir mai més? Us heu comprat una vaixella
nova i ara no sabeu què fer amb la vella? Què podem fer amb tot això? Llençar‐ho? Ni pensar‐hi! Podeu donar‐ho
i fer feliç a altra gent que ho utilitzarà, reparar els aparells, fer intercanvi de roba i complements, de llibres,
d'electrodomèstics, etc. Allò que una persona no necessita pot ser molt útil per a una altra! I també funciona a la
inversa: podeu trobar autèntics tresors totalment gratuïts! Animeu‐vos a encetar una iniciativa d'aquest tipus
durant la EWWR i inspireu també la gent del vostre entorn a participar‐hi.
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Objectius

Consum intel∙ligent, és a dir:
Evitar un consum excessiu.
Potenciar la reutilització mitjançant la donació.
Animar a reparar.
Fomentar l'intercanvi.
Què necessiteu?
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Give Box
Què és? El «Give Box» és un gran armari obert on la gent pot deixar‐hi objectes que ja no
utilitza i també agafar‐ne d'altres que li són útils.
En què consisteix? El Give Box s'ha de col∙locar en un lloc concorregut i accessible perquè
tothom pugui dipositar‐hi els objectes que ja no necessita sempre que estiguin nets i en
bones condicions, i agafar coses sense necessitat d'haver‐hi dipositat res prèviament.
L'armari no està vigilat. Tanmateix, hi ha d'haver algú que s'encarregui de posar‐hi ordre i
tenir‐ne cura. També podeu participar en una iniciativa ja existent o crear un nou Give Box.
Què es pot utilitzar per avaluar? El nombre d'objectes intercanviats que no s'han llençat.
Botiga d'Intercanvi
Què és? Una trobada en què tothom porta objectes que ja no utilitza i s'endú altres elements que necessita.
En què consisteix? La Botiga d'Intercanvi s'organitza en un lloc cèntric. La gent pot deixar‐hi tot el que vulgui
sempre que estigui net i en bones condicions i endur‐se coses sense necessitat d'haver‐hi dipositat res prèviament.
També podeu participar en una iniciativa ja existent o crear una nova Botiga d'Intercanvi.
Què es pot utilitzar per avaluar? El nombre d'objectes intercanviats que no s'han llençat.
Cafeteria Taller
Què és? Una trobada en què la gent porta objectes trencats o que s'han espatllat i miren d'arreglar‐los junts
mentre fan un cafè.
Com s'organitza? Reuniu a veïns, companys de feina, familiars, etc. Proporcioneu eines i material necessari per
als participants. Procureu que hi hagi voluntaris «experts» per ajudar els participants a reparar els objectes. Podeu
participar en una iniciativa que ja existeixi o organitzar la vostra Cafeteria Taller
Què es pot utilitzar per avaluar? El nombre d'objectes reparats que no s'han llençat.
Berenar d'Intercanvi
Què és? Una trobada entre amics a casa en què es demana a la gent que bescanviï coses que ja no utilitza per
d'altres que pugui necessitar o que li agradin. Tot això al voltant d'un cafè i galetes.
Com s'organitza? Cada convidat porta un o més objectes que ja no utilitza. La gent pot dur tot el que vulgui
sempre que estigui net i en bones condicions, i endur‐se coses sense necessitat d'haver portat res prèviament.
Què es pot utilitzar per avaluar? El nombre d'objectes intercanviats que no s'han llençat.
Pòster (eina de comunicació)
Què és? Un pòster de presentació de l'acció.
En què consisteix? El pòster se situarà en llocs estratègics (finestres, oficines, etc.).
Què es pot utilitzar per avaluar? La visibilitat de l'acció al barri.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Un mes abans de la EWWR
Elegiu una eina (Give Box, Botiga d'Intercanvi, Cafeteria Taller, Berenar d'Intercanvi).
Si l'acció ja existeix, promoveu‐la per animar el vostre entorn a participar‐hi.
Si encara no existeix: reuniu un grup de gent interessada en l'activitat i prepareu els detalls pràctics: lloc,
permisos, gent voluntària, etc.
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Feu pòsters i flyers per explicar els avantatges i l'impacte de l'acció i proporcioneu tots els detalls pràctics (lloc,
data, descripció de l'acció, persona de contacte, etc.). Després repartiu‐los per punts estratègics.
Dues setmanes abans de la EWWR
Give Box
Si ja existeix un Give Box al barri, promoveu‐lo per animar el vostre entorn a participar‐hi. Per exemple, podeu
demanar a gent que coneixeu que portin un objecte al Give Box, tothom a la mateixa hora per crear un ambient
relaxat i divertit.

Si no hi ha cap Give Box al barri: busqueu un armari o quelcom similar, o fabriqueu‐ne un a partir de materials en
desús o reciclats. Impliqueu‐hi els veïns, per exemple demanant als nens que el decorin. Pengeu un rètol que
expliqui el funcionament del Give Box. Pot ser interessant també de posar‐hi una taula amb una llibreta (i un bolígraf
lligat) on la gent pugui anotar‐hi tot el que hi ha portat.
Col∙loqueu el Give Box i pengeu els pòsters als voltants per informar el públic. Feu fotografies.
Envieu informació per correu electrònic, feu difusió de l'acció a les xarxes socials, passeu la informació
personalment, expliqueu la iniciativa, anuncieu el dia de la inauguració i demaneu a la gent que prepari objectes per
dur‐los al Give Box.
Botiga o Mercat d'Intercanvi
Si ja existeix una Botiga o Mercat d'Intercanvi al barri, promoveu‐ho per animar el vostre entorn a participar‐hi.
Per exemple, podeu demanar a la gent que porti un objecte i quedeu per trobar‐vos allà.
Si organitzeu la vostra pròpia Botiga o Mercat d'Intercanvi: prepareu el lloc, assegureu‐vos que hi ha espai
suficient per posar‐hi tots els objectes i no us oblideu dels detalls pràctics (taules, cadires, equipament, etc.).
Recolliu junts els primers objectes que s'entregaran.
Envieu informació per correu electrònic, a través de les xarxes socials o personalment, explicant la iniciativa;
anuncieu el dia de la inauguració i demaneu a la gent que prepari objectes per dur‐los a la Botiga o Mercat.
Cafeteria Taller
Si ja existeix una Cafeteria Taller al barri, promoveu‐la per animar el vostre entorn a participar‐hi. Per exemple,
podeu demanar a amics i coneguts que portin un objecte i quedeu per trobar‐vos a la Cafeteria Taller.
Si organitzeu la vostra pròpia Cafeteria Taller: visiteu el lloc i no us oblideu dels detalls pràctics (taules, cadires,
equipament, zona de taller, etc.). Confirmeu la presència d'experts voluntaris que puguin portar les seves eines a la
cafeteria. Prepareu unes etiquetes amb els noms de les principals seccions del taller (p. ex.: electrodomèstics,
mobles, roba, etc.).
Feu uns formularis per tenir constància del nombre i tipus de reparacions que s'han fet a la vostra Cafeteria
Taller, i poseu‐los a cada taula.
Envieu informació per correu electrònic, a través de les xarxes socials o personalment, explicant la iniciativa;
anuncieu el dia que es farà la Cafeteria Taller i demaneu a la gent que prepari objectes per reparar.
Berenar d'Intercanvi
Prepareu el lloc, assegureu‐vos que hi ha espai suficient tant per posar‐hi els objectes (porteu taules) com per
seure a les taules.
Recolliu junts un primer grup d'objectes que puguin bescanviar‐se.
Establiu les normes: el tipus d'objectes que es poden intercanviar (roba, jocs, llibres, altres objectes, etc.), la
durada de l'activitat, etc.
Envieu informació per correu electrònic, a través de les xarxes socials o personalment, explicant la iniciativa;
anuncieu el dia que es farà el Berenar i demaneu a la gent que prepari objectes per intercanviar.
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Feu uns flyers per repartir on s'anunciïn també altres iniciatives similars (mercats d'intercanvi a la regió, pàgines
web d'intercanvi, etc.).
Implementar l'acció
Durant la EWWR
Give Box
Inaugureu el Give Box o animeu a la gent a utilitzar‐lo convidant els veïns, la premsa, etc. a una inauguració.
Doneu un toc festiu a l'activitat i feu fotografies.
Convideu la gent a deixar‐hi aquells objectes que ja no utilitza i a agafar‐ne d'altres que pugui necessitar.
Demaneu a tothom que porti un objecte a l'armari que ho apunti a la llibreta.
Botiga o Mercat d'Intercanvi
Prepareu l'espai: instal∙leu les taules, els equips, etc. i decoreu la sala.
Doneu la benvinguda als voluntaris i agraïu‐los la participació.
Col∙loqueu els objectes que teniu previst donar.
Convideu la gent a portar els seus objectes.
Preneu nota dels objectes que s'han entregat.
Cafeteria Taller
Prepareu l'espai: instal∙leu les taules, les etiquetes, els equips, etc. i decoreu la sala.
Doneu la benvinguda als voluntaris i agraïu‐los la participació.
Doneu la benvinguda als participants i mostreu‐los les taules.
Recordeu a tothom que han d'apuntar quins elements han reparat als formularis que trobaran damunt la taula.
Feu fotografies.
Berenar d'Intercanvi
Prepareu l'espai: instal∙leu les taules, els equips, etc. i decoreu la sala.
Doneu la benvinguda als voluntaris i agraïu‐los la participació.
Col∙loqueu els objectes que teniu previst intercanviar.
Convideu la gent a portar els seus objectes.
Distribuïu flyers amb informació útil i altres iniciatives similars.
Preneu nota del nombre d'objectes que s'han intercanviat.
Mètode d'avaluació
Give Box
Compteu el nombre d'objectes dipositats a l'armari (gràcies a la llibreta).
La quantitat d'objectes intercanviats = la quantitat de residus que no hem generat gràcies a la nostra acció.
Després de la EWWR, avalueu l'impacte del Give Box. Si als vostres veïns els agrada la iniciativa, aplegueu un grup
de gent que vulgui ajudar‐vos a tenir cura del Give Box i continueu fent l'activitat.
Botiga o Mercat d'Intercanvi
Compteu el nombre d'objectes que s'han dipositat a la Botiga o Mercat d'Intercanvi.
La quantitat d'objectes intercanviats és igual a la quantitat de residus que no hem generat gràcies a la nostra
acció.
Cafeteria Taller
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Compteu el nombre d'objectes que s'han reparat mitjançant els formularis que heu deixat prèviament a les
taules.
La quantitat d'objectes reparats = la quantitat de residus que no hem generat gràcies a l’acció.
Berenar d'Intercanvi
Feu una llista d'objectes intercanviats.
La quantitat d'objectes intercanviats és igual a la quantitat de residus que no hem generat gràcies a l’acció.
Utilitzeu la taula disponible a http://www.ewwr.eu/fr/support/thematic‐days‐2013‐reuse per calcular el pes dels
objectes reutilitzats.

Més informació

Consells, trucs i eines per organitzar aquestes accions:
o Give Box: http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/reuse_givebox.pdf et http://vimeo.com/75482594
o Cafeteria Taller: http://www.repaircafe.be/fr/demarrer‐un‐repair‐cafe/
Exemples d'accions de reutilització (més exemples a www.ewwr.eu)
o Donació:
- Give Box (Alemanya): https://www.youtube.com/watch?v=zk99F6pNHoY
- Botiga d'Intercanvi (Bèlgica): http://vimeo.com/20734125
o Intercanvi:
- Berenar d'Intercanvi (Bèlgica): http://vimeo.com/20734040
- Botiga d'intercanvi (Gran Bretanya):
http://www.recycleforgreatermanchester.com/clientfiles/File/Run%20a%20Swap%20Shop
%20event%20in%20Greater%20Manchester%20version%205%20Final%20web%20version.p
df
Imatges d'accions anteriors

Imatge esquerra: Give Box – 2012 – Bèlgica; dreta: Activitat d'intercanvi amb nens ‐ 2012 ‐ Alemanya
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

