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Reutilitzar/reparar

Give box
Principi: un objecte reutilitzat / reparat = un residu evitat!
El «give box» és un gran armari obert, col·locat en un espai públic on la gent pot deixar-hi objectes de segona mà
com roba, llibres, eines, etc. i també pot agafar-ne. No cal vigilar-lo, la gent pot anar-hi tantes vegades com vulgui,
roman obert set dies a la setmana, les 24 hores del dia. Una alternativa és situar una prestatgeria oberta en un lloc
amb molta afluència de públic (per exemple l’entrada d’un hotel) per permetre a la gent deixar-hi llibres o agafar-ne;
si s’aconsegueix que hi hagi prestatgeries d’aquest tipus en altres hotels, es podran agafar llibres d’un lloc i, un cop
llegits, deixar-los en un altre hotel, a la manera dels «llibres viatgers».
Qualsevol tipus d’entitat (ciutadans, empresa, escola, etc.) pot organitzar aquesta activitat; el principi sempre és el
mateix.

Objectius
Aconseguir que els ciutadans europeus siguin conscients que ells també poden fer gestos quotidians per prevenir
els residus donant objectes vells perquè altres persones puguin reutilitzar-los.
Proporcionar un sistema molt senzill i accessible que permeti a la gent donar/agafar gratuïtament objectes de
segona mà.

Què es necessita?
Un lloc accessible on situar-hi el «give box» (preferiblement a recés de la pluja), com un pati cobert, una sala
d’espera, una bugaderia, etc.
Una prestatgeria o caixa gran per posar-hi els objectes (amb una cortina impermeable per protegir l’interior de la
pluja en cas que estigui situada a l’exterior).

Preparació i realització de l’activitat
Abans de la EWWR (un mes abans)
Trobar un lloc i aconseguir autorització / acord per col·locar-hi el «give box».
Trobar una caixa o prestatgeria adient o construir-ne una.
Registrar l’acció amb el coordinador oficial de la EWWR.
Poc abans de la EWWR (una o dues setmanes abans)
Instal·lar el «give box» en el lloc elegit, i acompanyar-lo d’un cartell que expliqui el seu objectiu i funcionament.
Comunicar: penjar cartells per informar el públic (en botigues del barri, a l’ajuntament, etc.); anunciar-ho a través
de les xarxes socials i la premsa.
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Durant la EWWR (dia de l’activitat)
Organitzar dues presentacions (el primer dissabte i el segon dissabte) per explicar el funcionament del «give
box», el propòsit de la EWWR i de la prevenció de residus en general (més informació a www.ewwr.eu).
Comprovar que el «give box», un cop inaugurat, no es confongui amb un contenidor o una paperera.
Fer fotografies de l’activitat.
Mesurar la participació i el total d’objectes que s’hi han posat amb l’ajuda d’una balança o una taula de
referència per a objectes pesants.

Després de la EWWR
Enviar un informe de l’activitat al coordinador de la EWWR corresponent.
Controlar l’estat del «give box» de tant en tant.
Més informació
Exemples d’accions
o Give box (Bèlgica):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_O
thers_Brussels.pdf
o Frigocambio de libros (Espanya)
o Pàgina Givebox al Facebook (Alemanya): www.facebook.com/Givebox
o Wiki del Give box: http://wiki.gifteconomy.org/Give_Box
Pàgina web/contacte del coordinador de la 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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