Kit d’eines específiques de comunicació
Personal intern

Campanya per a la reducció de residus
d’envasos
Sovint, les feines administratives no suposen grans impactes ambientals. De fet, presenten més aviat un baix
impacte relacionat amb algunes activitats diàries i quotidianes, com ara encendre l’ordinador, fotocopiar una carta,
destruir un document, o fins i tot fer un cafè durant un descans. A primer cop d’ull, aquestes activitats es poden
considerar insignificants, ja que no involucren molts treballadors en una empresa, però si sumem l’efecte conjunt de
tots ells, l'efecte resultant pot ésser significatiu. Per tant, incidir sobre totes aquestes activitats implica una millora
ambiental important i suposa un pas que confirma que estem en el bon camí cap a una societat més sostenible. El
document que teniu a les mans pretén ser una eina per a la millora ambiental a la vostra empresa o institució.
Informació general

reducció

reutilització

reciclatge

dificultat

Fluxos de residus

impacte
ambiental
paper

envasos

RAEE

fracció
orgànica

cost

Objectius
Directes:
Reduir els residus d'envasos amb la promoció d’elements reutilitzables. Aquesta acció seria sensibilitzar els vostres
empleats sobre la problemàtica dels residus d'envasos.
Indirectes:
Sensibilitzar els empleats en temes de prevenció de residus.

Què inclou?
Informació sobre els beneficis ambientals dels productes / articles reutilitzables
Informació sobre els beneficis ambientals dels productes menys envasats
Informació sobre els residus d'envasos
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Què necessiteu?
Tasses reutilitzables per a begudes calentes
Carmanyoles reutilitzables
Informació i material de comunicació: aconseguiu el material informatiu de la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus per informar els empleats sobre la problemàtica dels residus d'envasos. Proveïu-vos també de mesures
relatives a la prevenció de residus d'envasos; aconseguiu el cartell promocional per fer publicitat de la vostra acció.
Preparareu el material específic per fer publicitat de la vostra acció i per informar els treballadors sobre les mesures
adoptades.
Eines: tasses reutilitzables, carmanyoles reutilitzables.
Eines per portar a terme aquesta acció
Una màquina de cafè amb una opció per a tassa reutilitzable
Què és? Una màquina de begudes amb una opció per servir
begudes directament en tasses reutilitzables.
Com es fa servir?
o Si cal, demaneu al vostre proveïdor de begudes
perquè reajusti la màquina per servir tasses
reutilitzables.
o Informeu al vostre personal intern sobre els beneficis
ambientals d’usar tasses reutilitzables.
Què avaluem? La quantitat de tasses d'un sol ús tasses llençades
abans d'implementar la mesura.

Tasses de cafè reutilitzables
Què és? Dóna tasses reutilitzables per al
personal.
Com les utilitzem?
o Doneu tasses reutilitzables de cafè
al personal
o Informeu com ho han de fer per
seleccionar l'opció reutilitzable a la
màquina
Què avaluem? La quantitat de tasses d'un sol ús
llençades abans d'implantar la mesura.
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Carmanyoles reutilitzables
Què és? Repartiu carmanyoles reutilitzables entre el personal i animeu a usar-les en
comptes d'embolcalls de plàstic o alumini d’un sol ús.
Què avaluem? La quantitat d’embolcalls d’un sol ús llençats abans i després del
lliurament de les carmanyoles reutilitzables.

Eines de comunicació de suport

Un panell per mostrar les millors pràctiques ambientals dutes
a terme en prevenció de residus
Què és? Aquest panell inclou un checklist amb tots els
compromisos assumits en matèria de prevenció de residus. Això
animarà el personal per seguir amb la bona feina.
Com es fa servir?
o Comproveu tots els compromisos assumits.
o Mostreu-los en aquest panell.
o Mostreu aquest panell en un lloc estratègic.
Què avaluem? El nombre d’objectius aconseguits. L’evolució
dels resultats assolits a través del temps.

Un adhesiu amb un distintiu
Què és? Un adhesiu per informar que la vostra empresa/institució porta a terme
pràctiques en la prevenció de residus.
Com es fa servir?
o Mostreu aquest adhesiu en un lloc estratègic.
Què avaluem? El nombre d’empreses/institucions participants.

Preparant l’acció
Abans de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (un mes abans)
Compteu i peseu la quantitat de tasses d’un sol ús que s’han servit a través de la màquina de cafè.
Trobeu un proveïdor local de tasses de cafè reutilitzables.
Mesureu i peseu la quantitat d'envasos que es llencen al menjador de la vostra companyia/institució. Només
mesureu i peseu els envasos directament relacionats amb l'esmorzar/dinar, com l'embolcall d'alumini, els
envasos d'aliments, els coberts d'un sol ús, etc.
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Trobeu un proveïdor local de carmanyoles reutilitzables.
Trobeu un lloc estratègic on instal·lar el panell per mostrar els compromisos i fites assolides.

Implementant l’acció = el dia de l’acció

Doneu tasses reutilitzables als empleats.
Traieu els gots d’un sol ús de la màquina de cafè.
Mostreu el material informatiu en un lloc prominent.
Informeu els empleats sobre els compromisos que esteu a punt d’assumir.
Animeu els empleats a que facin servir les tasses de cafè i les carmanyoles reutilitzables.
Avaluació i feedback

Tant l’acció de fomentar l’ús de tasses de cafè reutilitzables com l'opció de poder demanar cafè sense tassa a la
màquina estan directament relacionades. Les dues tenen per objectiu prevenir els residus d'envasos.
Per tal d'avaluar els resultats d'aquestes accions, heu de:
1. En el període d’un mes, compteu i peseu (en kg) la quantitat de gots d'un sol ús lliurats a través de la
màquina de cafè.
2. Una vegada estigui disponible l'opció de poder demanar cafè sense got/tassa a la màquina, compteu el
nombre de cafès servits a través d'aquesta opció.
3. Mostreu la quantitat de cafès servits a través de l'opció sense got/tassa. Assigneu aquest número a una
tassa d'un sol ús (en kg). Finalment mostreu la quantitat de gots d'un sol ús que s’han evitat (en kg) durant
un mes.
Les carmanyoles reutilitzables també tenen per objectiu evitar els residus d'envasos.
Per tal d'avaluar els resultats d'aquesta acció, heu de:
1. En el període d’un mes, compteu i peseu (en kg) la quantitat d'envasos directament relacionats amb
l’esmorzar/dinar (embolcall d'alumini, envasos d'aliments, coberts d'un sol ús coberts, etc.).
2. Quan hàgiu lliurat les carmanyoles reutilitzables, comenceu a comptar la quantitat de residus d'envasos
relacionats amb l’esmorzar/dinar. Feu-ho durant un mes.
3. Mostreu la quantitat de residus d'envasos que s’han evitat (en kg) durant un mes.
En tots els casos, informeu dels resultats (quantitatius i qualitatius) al vostre coordinador de la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus.
Per a més informació
Material informatiu sobre residus d’envasos
o Consells sobre com reduir els residus d’envasos (en anglès):
http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/Factsheet_Reduce-excessive-packaging_EN.pdf
Exemples d’accions (més exemples a www.ewwr.eu):
o “Menys és més” Ajuntament de Barcelona (CAT) 2011:
Es van portar a terme un gran nombre d'activitats, agrupades per fluxos de residus, per oferir idees i eines
orientades a la prevenció de residus.http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011With the support of
the European Commission
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Case%20studies_Administration_Catalonia.pdf
“Guia de l’oficina verda” (CAT):
Una guia amb consells i exemples per portar a terme accions ambientals a l’oficina.
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/guiaverda.pdf
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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