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Recollir per reutilitzar
Principi: un objecte recollit / reutilitzat = un residu evitat!
Una campanya de recollida d’objectes és una bona manera de promoure la prevenció de residus i, al mateix temps
oferir més oportunitats a la gent amb menys recursos d’aconseguir productes de segona mà gratuïts. L’activitat es
pot desenvolupar en el marc d’un esdeveniment que s’organitzi en un lloc concret on la gent hi du objectes que ja
no utilitza o també anar a llocs concrets, com escoles per exemple, i fer una crida perquè la gent hi porti aquelles
coses que ja no fa servir. La col·laboració amb organitzacions benèfiques garantirà que els objectes recollits es
distribueixen entre la gent que ho necessita.
Qualsevol tipus d’entitat (autoritat local, empresa, escola, etc.) pot organitzar aquesta activitat; el principi sempre és
el mateix.
Objectius
Aconseguir que els ciutadans europeus siguin conscient que ells també poden emprendre accions i de manera
quotidiana per tal de prevenir els residus mitjançant la donació d’objectes encara útils però que ja no fan servir.
Fer més conscients els ciutadans europeus de la presència d’actors de la reutilització en els seus barris.
Reforçar la cohesió social i oferir l’oportunitat a gent que ho necessita d’aconseguir productes de segona mà
gratuïts.
Quantificar el volum de productes que hem evitat convertir en residu.
Què es necessita?
Un espai on celebrar-hi l’activitat: un parc, un centre cívic, etc.
Taules i estands perquè la gent pugui deixar-hi aquells objectes que ja no necessita.
Un estand informatiu des d’on s’expliqui als visitants què és la Setmana i l’objectiu de l’activitat.
Com a alternativa, es podrien utilitzar només contenidors per fer aquesta acció.
Eines per mesurar: balances per mesurar el pes dels productes recollits, formularis que hauran d’omplir els
recollidors per saber el total de productes que s’han recollit, etc.
Preparació i realització de l’activitat
Abans de la EWWR (un mes abans)
Trobar un bon lloc per fer l’activitat de recollir i donar, i aconseguir el permís per poder fer ús de l’espai o llogarlo.
Anunciar la recollida (data i lloc) per tal de captar donadors potencials.
Logística: lloguer i transport del material, etc.
Registrar l’activitat amb el coordinador oficial de la EWWR.
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Poc abans de la EWWR (una o dues setmanes abans)
Preparar el material necessari per a l’activitat: pòsters/bàners, taules/estands, càmera/càmera de vídeo, etc.
Preparar el material necessari per a l’avaluació: balances, taules de pesos, etc.
Comunicació: convidar la premsa a la inauguració o a la clausura i/o fer un comunicat de premsa per als
periodistes de la premsa escrita i de radiotelevisió; penjar cartells per informar el públic; anunciar l’activitat a través
de les xarxes socials i canals col·laboradors (ajuntament, escoles, etc.).
Durant la EWWR (el dia de l’acció)
Dirigir l’activitat i adreçar-se als participants per explicar els objectius de la Setmana i també els de la prevenció
de residus.
Parlar sobre la reutilització i la prevenció de residus en general (més informació a www.ewwr.eu).
Fer fotografies de l’activitat.
Mesurar la participació i el total de productes recollits utilitzant les balances o les taules de referència annexes
per a objectes pesants.
Després de la EWWR
Enviar un informe de l’acció al coordinador EWWR corresponent.

Més informació
Exemples d’accions
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Campanya «Dóna-li una segona oportunitat» (Espanya): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_Business_Basque%20country_0.pdf
La botiga de la reutilització a la teva escola (Bèlgica):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Flanders.pdf
Joguines amb molta vida (Espanya): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_NGO_Basque-country.pdf
Redueix i reutilitza (Regne Unit):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Scotland.pdf
Carreño a la EWWR (Espanya):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Asturias_0.pdf
Una bona compra, per a qui és bona? No malbaratis! (Portugal):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Portugal_LIPOR.pdf
Kramboden (Dinamarca):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Denmark_0.pdf
Festival de la Donació (Bèlgica):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Brussels.pdf
Setmana de la recollida gratuïta (Regne Unit): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_HomeAid-Caithness-and-Sutherland_UK.pdf
Accions de reutilització en centres de reciclatge (Regne Unit): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
EWWR_2009-case-studies_Administration_Angus-Council_UK.pdf
Projecte social de recuperació de mobiliari usat (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Portugal.pdf
Esdeveniment gegant Stuff for Free (Regne Unit):http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20studies_Administration_NorthLondon.pdf
Gran col·lecta de vestits Solid’R (recollida de roba gran) (Bèlgica): http://www.ewwr.eu/sites/
default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Association_Wallonia.pdf
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Lloc web / contacte del coordinador EWWR (p. ex. Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
www.arc.cat/setmanaprevencio)
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

