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Reutilitzar/reparar

Envàs reutilitzat
Principi: un envàs reutilitzat = un residu evitat!
Les accions que centrin l'atenció en els productes/serveis que ajuden a reduir la utilització d'envasos d'un sol ús o
assimilats (com ara forquilles, ganivets i plats) poden tenir un impacte molt efectiu i directe en la reducció de residus
d'envasos (especialment en les bosses de plàstic de la compra d'un sol ús). L'acció pot ser, per exemple, un concurs
sobre el tema o pot suposar la creació concreta d'envasos reutilitzables (per exemple, fent servir altres productes o
materials usats).
Aquesta activitat pot ser organitzada per qualsevol entitat (autoritat local, empresa, escola, etc.): 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 reutilitzant envasos o productes assimilats.
Què es necessita?
Un local per dur a terme l'activitat: una aula escolar, un centre cívic, etc.
Taules i cadires per tal que els participants puguin realitzar l'activitat.
Si es tracta d'un concurs (per exemple, un concurs de dibuix), material de suport (paper, bosses de plàstic
blanques, etc.).
Si es tracta de crear envasos reutilitzables, productes usats per fer-los servir com a material de base i les eines
adequades.
Equips de mesura: Fulls de seguiment que els venedors emplenaran i on hi indicaran el total de productes
venuts, llapis, balances per pesar els objectes reparats (opcional).
Taula per quantificar el pes dels objectes reutilitzats / reparats disponible a www.arc.cat/setmanaprevencio
Preparació i realització de l’activitat
Abans de la EWWR (un mes abans)
Definir el concepte (i les normes, si és procedent): concurs, els nens actuant com a ambaixadors per a les bosses
reutilitzables, creació d'envasos reutilitzables, etc.
Preparar 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'acció: eines, taules o estands, una càmera fotogràfica o una càmera de
vídeo, etc.
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Preparar el material necessari per l'avaluació: balances, fulles de seguiment, etc.
Comunicar: convidar la premsa a l'acte d'inauguració o de cloenda i/o realitzar un comunicat de premsa i
difondre’l entre periodistes de la premsa escrita i de radiotelevisió; exposar cartells per informar el públic; fer-ne
publicitat a través de les xarxes socials i els canals col·laboradors (ajuntament, escoles, etc.).
Durant la EWWR
Dirigir l'activitat i adreçar-se als participants per explicar-los l'objectiu de la EWWR i de la prevenció de residus.
Fer fotografies de l’activitat.
Mesurar la participació i el nombre total de productes reutilitzats mitjançant fulls de seguiment
Calcular el pes total de productes reutilitzats 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
Assegurar-se que totes les bosses creades, si és procedent, es distribueixen i s’utilitzen.
Més informació
Exemples d'accions
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

«Sei tu che fai la differenza» - Tu marques la diferència (Itàlia):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Education_7-Circolo-didatticoPozzuoli_IT.pdf
Concurs escolar de l'ecobossa (Portugal):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_School_Portugal_APA.pdf
Bossa bandera (Bèlgica): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_Reuse-shop-OKAZI_BE.pdf
Canvi de bossa – Plàstic enfront roba (Àustria): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_NGO_Austria.pdf
Prepara la teva pròpia bossa de la compra respectuosa amb el medi ambient (Estònia):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Estonia.pdf
Jo faig esport sense la meva beguda enllaunada (Bèlgica):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Brussels.pdf
Obsequi de bosses de la compra reutilitzables per part de l'Associació de Veïns de Cilfrew (Regne Unit):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_Keep-Wales-Tidy_UK.pdf
«Porta la Sporta»(Porta la teva bossa) (Itàlia): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_Associazione-Comuni-Virtuosi_IT.pdf
Una crida per a bosses reutilitzables de disseny (Espanya):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_Ensanche-dePamplona_ES.pdf
Una cara somrient en el meu envàs d'entrepans (Bèlgica):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_School_Brussels.pdf
Baumaobag (Itàlia): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_Others_Italy.pdf
Reutilitzar caixes per a fruites i verdures (Espanya):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Business_Asturias.pdf
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