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Reutilitzar/reparar

Reutilització creativa
Principi: un objecte renovat / reutilitzat = un residu evitat!
Transformar objectes vells o restaurar coses velles per aconseguir que siguin útils i també divertides i artístiques és
una bona manera de demostrar que és possible allargar la vida dels objectes. En aquesta activitat poden participarhi artistes o professionals. Es pot enfocar com una activitat artística, un taller o un concurs (una marató).
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 conscients que amb accions molt senzilles com reutilitzar objectes
transformats, es poden prevenir els residus.
Estimular la creativitat i l’enginy i reforçar la cohesió social.
Quantificar el total de productes que s’ha evitat convertir en residu.
Què es necessita?
Un lloc on organitzar-hi l’activitat: una sala, un centre cívic, etc.
Un expert com a mínim (preferiblement un professional, un artesà per exemple) per coordinar l’activitat de
restauració.
Objectes vells que s’utilitzaran com a «matèria primera» o com a base per transformar l’objecte.
Taules on exposar-hi els objectes vells i a l’abast dels participants.
Si cal, eines específiques per reconvertir els vells objectes (això dependrà del tipus de producte o activitat).
Equips de mesura: balances per pesar els objectes reparats, formularis que els venedors emplenaran i on hi
indicaran el total de productes venuts, etc.

Preparació i realització de l’activitat
Abans de la EWWR (un mes abans)
Definir el concepte (i les normes, si n’hi ha): concurs de confecció de vestits, taller de mosaics, «Tuneja el meu
RAEE», etc.
Muntar l’operació amb un col·laborador: buscar i trobar-se amb l’expert o experts; posar-s’hi en contacte per
correu; anar-los a veure si no responen al correu; organitzar una reunió preparatòria.
Recollir objectes vells que puguin ser reconvertits o utilitzats com a material de base.
Organitzar la logística: local, transport del material, etc.
Registrar l’acció amb el coordinador oficial de la EWWR corresponent.
Poc abans de la EWWR (una o dues setmanes abans)
Preparar el material necessari per a l’operació: objectes vells, taules, eines, una càmera fotogràfica o de vídeo,
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etc.
Preparar el material necessari per a l’avaluació: balances, taules de referència de pesos, etc.
Comunicar: convidar la premsa a l’activitat 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
altres canals (ajuntaments, escoles, etc.).
Durant la EWWR (el dia de l’activitat)
Dirigir l’activitat i adreçar-se als participants per explicar-los els objectius de la Setmana i de la prevenció de
residus.
Parlar de la reutilització i de 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 reutilitzats mitjançant balances o la taula de referència per a
objectes pesants (annexa).
Després de la EWWR
Enviar un informe dels resultats al coordinador de la EWWR corresponent.
Enviar els objectes no usats o transformats a institucions benèfiques.

Més informació
Exemples d’accions (més exemples a www.ewwr.eu)
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Enrenou de Roba (Espanya): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_Cooperativa-Roba-Amiga_ES.pdf
Reutilització creativa de materials per a la decoració (Dinamarca):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Denmark.pdf
Fem un mosaic! (Malta): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_Others_Malta.pdf
Espai d’Art Cursa de Residus (Suècia): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Sweden.pdf
Desfilada de RAEE (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Portugal-Porto.pdf
Taller de reutilització de residus per a estudiants universitaris (Espanya): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
EWWR_2009-case-studies_Education_Polytechnic-University-of-Valencia_ES.pdf

El show de la roba reciclada (Regne Unit):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Buckinghamshire_0.pdf
Ach du meine Tüte! (Alemanya) : http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Germany.pdf

Bagheria non Rifiuta - Green à porter – La moda a chilometro Zero (Itàlia) :
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Italy.pdf

o

La Really Rubbish Orchestra treballa amb les escoles (Regne Unit):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Belfast.pdf

o

Actuació musical amb instruments reutilitzats (Portugal):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Porto.pdf

o
o
o
o
o

Draps bruts? Objectes divertits a partir d’uniformes vells (Espanya):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Catalonia.pdf
Reutilització de les butlletes electorals (Espanya): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Catalonia.pdf
L’art de prevenir els residus donant-los una nova vida (Bulgària): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Bulgaria.pdf
Exhibició i concurs «Reutilitzar és guanyar!» (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Portugal.pdf
L’Orquestra de Paper (Espanya) : http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20Studies_Educational_Asturias.pdf

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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