Dia Temàtic de la Prevenció 2013 Reutilitzar/reparar

Repara i «fes-ho tu mateix»
Principi: un objecte reutilitzat/ reparat = un residu evitat!
Repara i «fes-ho tu mateix» (do it yourself): són activitats que poden ocupar un lloc destacat en una fira, un taller o
un espai on la gent pugui dur-hi objectes que necessiten una reparació i, mentrestant, prendre un cafè i aprofitar
per conversar amb altra gent que hi ha anat amb la mateixa idea. Amb l’ajuda de professionals o dels mateixos
presents, tothom pot aprendre a reparar els seus objectes si té les eines adequades.
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 ells també poden emprendre accions al seu nivell i
de manera quotidiana per tal de prevenir els residus reparant ells mateixos els seus objectes espatllats o trencats.
Fer més conscients els ciutadans europeus de la presència d’actors de la reutilització en els seus barris.
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: un parc, un centre cívic, una escola, etc.
Un expert com a mínim (preferiblement un professional, un artesà per exemple) per assessorar i ajudar en la
reparació d’objectes trencats o espatllats: bicicletes, electrodomèstics, aparells electrònics, roba.
Taules i eines per permetre a la gent reparar (sols o amb ajuda) els seus objectes.
Uns quants objectes que necessitin una reparació (fer una demostració).
Els refrigeris (pagant o de franc) són sempre benvinguts i poden ajudar a crear un ambient agradable.
Equips de mesura: Fulls de seguiment on hi indicaran el total de productes reparats, llapis, balances per pesar els
objectes reparats (opcional).
Taula per quantificar el pes dels objectes reparats disponible a www.arc.cat/setmanaprevencio
Preparació i realització de l’activitat
Abans de la EWWR (un mes abans)
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; fixar una data durant la
Setmana per fer l’acció.
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Organitzar la logística: local, transport del material, etc.
Registrar l’acció a través del Formulari d’inscripció a www.arc.cat/setmanaprevencio
Poc abans de la EWWR (una o dues setmanes abans)
Preparar el material necessari per a l’operació: eines per fer les reparacions, taules/estands, begudes, una
càmera fotogràfica o de vídeo, etc.
Preparar el material necessari per l'avaluació: balances, fulles de seguiment, etc.
Comunicar: convidar la premsa a la inauguració o clausura de 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 nombre total de productes reparats mitjançant fulls de seguiment
Calcular el pes total de productes reparats mitjançant balances o bé amb la taula per quantificar disponible a
www.arc.cat/setmanaprevencio
Després de la EWWR
Enviar un informe dels resultats a través del Formulari de Valoració a www.arc.cat/setmanaprevencio

Més informació
Exemples d’accions
o
o
o
o

Campanya «Millor que nou: 100 % vell» Premi EWWR 2010:
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Catalonia.pdf
La cafeteria del taller de reparacions (Països Baixos): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_NGO_Netherlands.pdf
Matí de reparacions (França): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Others_CIVIS_FR.pdf
Acció «Epicentre Give Or Take» (Regne Unit):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_London.pdf

Setmana Europea de la Prevenció de Residus: www.arc.cat/setmanaprevencio
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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