Kit d'eines de comunicació

Ciutadans

Jo comparteixo, tu
comparteixes... Tots compartim!
Potser teniu un trepant al garatge ple de pols (fent companyia a l'escala plegable i les tisores de bardisses) perquè
només l’utilitzeu un parell de cops l'any? Al vostre voltant, de ben segur, hi ha gent que no ha invertit en la
compra d'aquestes eines i que les necessita ocasionalment. I, possiblement, aquesta gent tingui altres eines i
aparells que us poden ser útils a vosaltres en alguna ocasió. Per què no les compartim durant la EWWR? Només
cal organitzar amb els veïns, amics, companys de feina, etc. un sistema que ens permetrà compartir aquests
elements, estalviar diners i tenir accés a eines i aparells de gran qualitat i que sovint són cars d’adquirir. Posar‐ho
en pràctica és molt senzill.
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Objectius
Evitar un consum excessiu.
Encoratjar l'ús compartit.

Què necessiteu?
Una plataforma de préstec
Què és? Una eina on line que tothom pot utilitzar per informar de les eines i aparells de què disposa i que desitja
compartir amb altra gent. Els diferents documents ofereixen la possibilitat de publicar les eines disponibles, oferir
informació de les seves característiques, fer reserves i entrar en contacte amb els interessats.
En què consisteix? Utilitzeu una pàgina web d'intercanvis que ja existeixi o creeu el vostre propi document (una
taula d'Excel) i compartiu‐la amb la gent que us envolta. En aquesta plataforma de préstec tothom es compromet a
tenir cura de l'objecte prestat, a utilitzar‐lo correctament i a substituir‐lo si resulta trencat o s'espatlla. Per tant, no
hi ha diners a canvi del servei. En cas de desacord, les dues parts han d'entendre's entre elles. L'iniciador del
projecte no es fa responsable dels casos de mal ús de les eines o de litigis entre els participants.
Què es pot utilitzar per avaluar? El nombre de persones que es comprometen a prestar/demanar eines.
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Pòster (eina de comunicació)
Què és? Un pòster que presenta l'acció, explica els avantatges de la plataforma de préstec i dirigeix els
interessats cap a l'eina on line.
En què consisteix? Es distribuirà en punts estratègics (aparadors, oficines, etc.).
Què es pot utilitzar per avaluar? La visibilitat de l'acció al barri.
Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Tres setmanes abans de la EWWR
Feu una llista de la gent interessada a participar en aquesta iniciativa (familiars, veïns, companys de feina,
membres de clubs esportius, etc.).
Prepareu un inventari de les pàgines web existents que ofereixen plataformes de préstec a la vostra regió.
Prepareu un inventari de tots els elements que poden compartir‐se.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Tres setmanes abans de la EWWR
Prepareu una comunicació (ja sigui un pòster o per correu electrònic) que informi dels motius que impulsen la
iniciativa, de la data d'inici, de la persona de contacte, etc.
Dues setmanes abans de la EWWR
Feu circular la comunicació pel vostre entorn (pengeu els pòsters, envieu correus electrònics, publiqueu‐la a les
xarxes socials, etc.) i transmeteu personalment la informació. Recordeu a la gent els avantatges i l'impacte que té
aquesta plataforma de préstec.
Convideu els participants a anotar al document les eines que posen a disposició de la resta de participants.
Una setmana abans de la EWWR
Comenceu a anotar les reserves de préstec en el document compartit amb la gent del vostre entorn.
Implementar l'acció
Durant la EWWR
Convideu els participants a registrar‐se i a compartir la informació.
Demaneu a tothom que hagi manllevat una eina a través de la pàgina que us informi (ja sigui per correu
electrònic o en un apartat especial dins la plataforma, per exemple).
Mètode d'avaluació
Feu una llista amb tots els elements manllevats durant la EWWR així com el nombre de vegades que han estat
demanats, basant‐vos en la informació proporcionada pels participants.
Si podeu, descarregueu‐vos la «taula de referència de pesos» que trobareu al web de la EWWR (vegeu la secció
«Més informació») i convertiu els elements que s'han demanat. Això us donarà la quantitat de residus evitats gràcies
a la vostra acció.
Si no podeu convertir els objectes manllevats en una quantitat concreta de residus, compteu el nombre de
persones que s'han registrat i el nombre d'eines manllevades. Això us donarà el nombre de préstecs potencials.
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Podeu informar els participants dels resultats obtinguts (mitjançant un pòster penjat en punts estratègics, per
exemple). És una manera de destacar l'esforç dels participants i animar els vostres veïns a participar o a continuar
amb l'acció.
Més informació
Per crear una plataforma de préstec:
o Taula de referència de pesos que es pot descarregar per tal de quantificar els residus que no hem generat
partint del nombre d'objectes que hem compartit: http://www.ewwr.eu/fr/support/thematic‐days‐2013‐
reuse
o Exemple de document on line per intercanviar informació:
https://support.google.com/docs/answer/141195?hl=en&ref_topic=4712601
Exemple d'accions (més accions a www.ewwr.eu): Acció «Ready to lend» entre companys de feina (Bèlgica):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_2013_Awards_citizen_CSF.pdf
Pàgines web de xarxes d'intercanvi entre particulars
o Bèlgica: www.wijdelen.be
o França: http://www.pretoo.fr/, http://www.kiwizz.co, http://www.unpretepourunrendu.com/
o Estats Units: http://neighborgoods.net/
o Holanda: http://www.spullendelen.nl/
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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