CENTRE
EDUCATIU
KIT D’EINES DE COMUNICACIÓ

Amb el suport de la
Comissió Europea

Kit d’eines de comunicació per centres educatius

En aquest document trobareu les directrius sobre com utilitzar el kit d’eines de comunicació que teniu a
les mans. És un recull d’accions i d’idees senzilles com ara organitzar una reunió, per exposar la temàtica,
crear una pàgina web per mostrar els resultats o dades del vostre projecte, dissenyar entre tots un cartell
o un plafó informatiu, per transmetre què s’entén o quins missatges voldríem difondre en relació a la
prevenció de residus... La idea essencial és sensibilitzar el nostre públic destinatari, sigui intern o extern i
el qual interacciona regularment amb la vostra escola, sobre la necessitat de prevenir la generació de
residus, de promoure la reutilització i de fomentar el reciclatge. I finalment, l’objectiu és mesurar els
resultats de la utilització d’aquestes eines de comunicació.
L’objectiu és també mesurar els resultats de la utilització d’aquestes eines de comunicació.
1. Participació de responsables d’accions en la EWWR
Quin és el públic objectiu d’aquest kit d’eines?
Si volem que els centres educatius s’afegeixin a aquesta iniciativa de la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus, hauríem d’adreçar les accions de comunicació a dos grups diferenciats de públic objectiu:
públic intern i públic extern.
El públic intern està integrat per dos subgrups:
 Personal docent: professors, professors convidats, personal de grups d’estudi
 Altres membres del personal no implicats directament en l’activitat docent:
 Personal de neteja i manteniment
 Personal de càtering (treballadors del menjador escolar, personal del bufet)
 Diferents proveïdors
Públic extern:
 Els mateixos estudiants
 De manera indirecta, el missatge també arriba als pares
Els mestres exerceixen una gran influència en els nens i és per això que tenen una gran responsabilitat a
l’hora de conscienciar-los sobre prevenció. Cal doncs que els mestres entenguin correctament com es fa
la selecció de residus i la importància del reciclatge, que sàpiguen quines són les millors pràctiques de
reutilització i prevenció i, en general, que tinguin tota la informació necessària. A més a més, la prevenció
de residus entra dins dels seus interessos perquè suposa una reducció de les despeses. La seva implicació
en les nostres activitats és decisiva, perquè sense ells seria molt difícil aconseguir qualsevol canvi positiu
en el comportament.
Els estudiants, en general, es mostren molt predisposats a tractar els temes mediambientals, però
aconseguir mantenir la seva atenció resulta força més complicat. Els centres educatius tenen un paper
fonamental en l’aprenentatge de les qüestions mediambientals perquè els alumnes, en general, passen
més temps a l’escola o a les guarderies que a casa seva amb la seva família; i és per això, que tot allò que
veuen als centres educatius determinarà la seva vida en el futur.
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Com que les qüestions mediambientals, com la gestió dels residus, poden arribar a ser força
avorrides, la creativitat i les activitats interactives són factors clau per assegurar la implicació
dels estudiants. La idea és implicar els infants en la gestió dels residus, i que aprenguin
mitjançant activitats pràctiques.
Una altra possibilitat és introduir aquestes activitats dins el seu programa educatiu. Com que la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus se celebra sempre les darreres setmanes de novembre, els mestres
podrien adaptar el seu programa d’estudis anual a aquesta iniciativa. La millor manera de motivar els
estudiants podria ser un concurs o un premi, com per exemple una bona nota a l’agenda escolar.
Quan es van crear les accions proposades ja es van tenir en compte les característiques que acabem
d’esmentar.

Quins son els principals problemes a afrontar en relació als residus?
Tot i que hi ha activitats que proporcionen una introducció a la problemàtica dels residus, la majoria
d’accions tracten la reducció y prevenció de residus i la reutilització. També hi ha activitats enfocades a la
selecció de residus i al reciclatge.
Qui pot ajudar?
Els centres educatius poden demanar ajuda a diferents actors: entitats públiques, empreses de gestió de
residus, ONG verdes i entitats que organitzen activitats de sensibilització. També resulta convenient
afegir-se i contactar algunes xarxes com, per exemple, la xarxa d’ecoescoles.

Què pot oferir la EWWR?
La EWWR és una bona iniciativa per fomentar entre els centres educatius la introducció de mesures
adequades de gestió de residus. És una bona eina que ensenya als professors tots els detalls de la
prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge perquè puguin convertir aquest coneixement en un
format fàcilment assimilable per als estudiants, doncs només els mestres tenen la sensibilitat i la formació
adequada per a fer-ho.
Així doncs, en primer lloc cal adreçar-se als professors.
A més a més, poden obtenir idees que més tard aplicaran als seus centres. Sovint la gent té moltes ganes
de fer alguna cosa pel medi ambient però no saben com posar-s’hi. Amb l’ajuda de la pàgina web
actualitzada, les bases de dades i les idees d’activitats, la EWWR pot ser de gran ajuda a l’hora de superar
aquests obstacles. L’equip de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus us proporcionarà eines,
exemples de bones pràctiques que s’han implantat a tot Europa així com idees concretes per organitzar
activitats que us ajudin a aconseguir els objectius de la EWWR en prevenció de residus i foment del
reciclatge, i, en general, a difondre aquestes idees fonamentals entre el públic objectiu. A més a més, la
vostra acció integrarà la base de dades de la EWWR i serà publicada a la web www.ewwr.eu gaudint de
molta visibilitat
La possibilitat de guanyar un premi i aconseguir reconeixement internacional pot ser també un atractiu
que fomenti la participació. Gràcies als coordinadors nacionals i regionals, la visibilitat dins del mateix país
està garantida.
A més a més, no hem d’oblidar que totes aquestes accions es tradueixen en una reducció de les despeses
al centre. Precisament, aquest efecte positiu pot convertir-se en una de les principals motivacions per a
les institucions.
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2. Directrius sobre millors pràctiques en els centres educatius
2.1 Consells contra el malbaratament per centres educatius
Prevenció en origen
Prevenir significa, en primer lloc, utilitzar menys recursos. Això inclou la prevenció en origen. La prevenció
de residus es defineix com aquell plec complet de mesures i accions que s’inicien abans que una
substància, un material o un producte es converteixin en residus.
Suggerim les següents idees per prevenir els residus en l’àmbit intern:







Prevenció del paper
o Imprimir menys. Canviar la configuració de la impressora i el format de pàgina (p. ex. els
marges, el cos de lletra, imprimir per doble cara, etc.).
o Utilitzar paper reciclat per evitar que es tallin més boscos.
o Utilitzar l’altra cara dels teus papers vells.
Prevenció del malbaratament alimentari
o Taller: Com evitar el malbaratament alimentari quan comprem o cuinem?
o Millorar el concepte de menjador d’empresa o escolar per prevenir el malbaratament que
s’hi genera.
Exhibir la reducció en impacte ambiental que s’ha aconseguit al lloc de treball gràcies a les
mesures adoptades de prevenció de residus.
Compartir alguns aparells elèctrics; no cal que tothom se’ls compri.

En l’àmbit extern, suggerim aquestes idees de prevenció de residus:







Interactuar amb els nens i interessar-se pels residus que generen i les activitats que fan a
l’escola (i després de l’escola) per evitar-ho.
Tallers, com per exemple un curs per aprendre a prevenir els embolcalls dels aliments.
Taller de gestos quotidians que podem fer per prevenir el malbaratament alimentari i l’excés
d’envasos.
Promoure l’ús de carmanyoles i cantimplores.
Promoure el consum d’aigua de l’aixeta.
Promoure els regals immaterials, convertir un gest o un servei en un regal.

Reutilització
Reutilitzar significa recuperar i reutilitzar productes o els seus components. Això inclou tant el fet de
preparar per a reutilitzar com la reutilització mateixa. La preparació per a la reutilització consisteix en
comprovar, netejar o reparar, fer totes aquelles operacions de recuperació que permeten als productes o
els seus components ser reutilitzats sense cap altre procés (i evitar que es converteixin en residus).
Reutilitzar és qualsevol operació que permet que aquells productes o components que no són residus
puguin ser utilitzats novament per al mateix propòsit per al qual van ser dissenyats. Quan reutilitzem
reduïm l’ús de recursos materials i energètics, generem menor contaminació i evitem la degradació del
capital natural.
En l’àmbit intern i també extern, suggerim aquestes idees de reutilització:
 Mercat d’intercanvi
o La millor manera de bescanviar aquells objectes que ja no utilitzem.
o Llibres, roba, joguines i moltes altres coses poden ser bescanviades.

www.ewwr.eu
Con el apoyo de la
Comisión Europea







Tallers de reparació
o
La major part de les coses que se’ns trenquen poden ser
reparades, però en comptes de fer-ho, les llencem.
o
Els participants poden adquirir idees o aprendre senzilles
pràctiques per reparar les seves coses.
Fomentar la donació: especialment en aquelles èpoques de l’any, com per exemple Nadal, en
què la gent acostuma a estar més sensibilitzada.
Reutilització creativa
o Un taller de pràctiques creatives, però senzilles, per reutilitzar els residus d’envasos.
o Creacions artístiques, elements decoratius i articles creats a mida a partir de residus.
Tasses de cafè
o Utilitzar tasses de ceràmica en comptes de gots de plàstic.

Foment del reciclatge
Reciclar és qualsevol operació de recuperació d’un producte que té lloc després de la seva recollida i
mitjançant la qual els residus es reprocessen en productes, materials o substàncies destinats a tenir el
mateix ús original o un altre de diferent. Això inclou processar el material orgànic, però no inclou la
recuperació energètica ni el processament per convertir-se en combustible o en material de rebliment.
Per tal de garantir que els residus siguin reciclats, és primordial la recollida selectiva i la tria. Un sistema
de recollida selectiva instaurat amb èxit en un centre educatiu té la capacitat de fomentar la separació de
residus tant entre un públic intern com extern i és un aspecte clau per millorar els percentatges de
reciclatge. És essencial destacar la importància de separar els residus i caldria proporcionar una guia per
ensenyar a fer-ho correctament.
El reciclatge redueix el volum de residus que acaben a l’abocador o en incineradores, i garanteix que els
residus, un cop transformats, integrin nous productes manufacturats. Mitjançant el reciclatge, els residus
es converteixen en una font secundària de proveïment de matèries primeres. A més a més, quan reciclem
reduïm l’ús de recursos materials i energètics, generem menor contaminació i evitem la degradació del
capital natural.
En l’àmbit intern, suggerim aquestes idees de foment del reciclatge:
 Material informatiu per ensenyar a separar bé els residus.
 Taller sobre la importància de la selecció i el reciclatge de residus.
 Taller de reciclatge creatiu.
En l’àmbit extern, suggerim aquestes idees de foment del reciclatge:




Crear els teus propis contenidors de recollida selectiva mitjançant un concurs de decoració de
cubells.
Jocs de separació de residus: aprendre a separar bé els residus i la importància que té a través
d’un joc.
Concurs de separació de residus: un concurs ajuda a millorar la selecció de residus, i és clau per
motivar la gent.

En l’àmbit intern i també extern, suggerim aquestes idees de foment del reciclatge:
 Inspecció sobre el terreny: jornades de portes obertes en instal·lacions de tractament de residus
per tal de conèixer i «tastar» l’essència del reciclatge.
 Pòsters en 3D: Què podem llençar i en quin contenidor va?
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2.2 Exemples que han funcionat
«Prevenció de residus al menjador», Institut Jules Grévy (França), 2013.
L’objectiu d’aquesta activitat va ser conscienciar els alumnes sobre la quantitat diària de residus
alimentaris que es generen als menjadors escolars, i mostrar-los la cadena al complet: des dels proveïdors
fins als consumidors. Alguns alumnes van ser nomenats ecodelegats.
La activitat es va desenvolupar seguint tres línies principals:
 Els ecodelegats van acompanyar el personal de la cuina, aprenent sobre els productes i les
activitats que realitza l’equip responsable del càtering. També es van pesar els residus de menjar
al final dels àpats i es van mostrar els resultats per tal de conscienciar els alumnes.
 Els ecodelegats també van visitar un hort ecològic i una granja de peix per conèixer més coses
sobre productes de temporada i locals.
 Conscienciar sobre la quantitat de menjar que realment es necessita per tal de satisfer la gana.
Al final de la setmana, es va instal·lar una taula amb 150 kg de productes donats per diferents proveïdors
(una quantitat equivalent als residus generats durant una setmana) i 250 kg donats per les famílies. Els
ecodelegats es van encarregar de donar tots aquests productes a l’associació «Restos du coeur».
«Un 49% menys de malbaratament alimentari al menjador de l’escola Bjurhovda»,
Bjurhovdaskolan/unitat IDA (Suècia), 2012.
Diàriament, unes 400 persones mengen al restaurant de l’escola primària de Bjurhovda (nens entre 6 i 11
anys). En aquest sentit, cal destacar que a Suècia els nens se serveixen ells mateixos el menjar als plats i
poden decidir quina quantitat menjaran (i, per descomptat, quina quantitat acabaran llençant). Els
mestres no poden forçar els alumnes a acabar allò que tenen al plat, però poden intentar canviar els
resultats. El 2010, el restaurant escolar va iniciar un projecte per reduir el malbaratament alimentari.
Durant aquest període, la quantitat d’aliments que es convertien en residus es va reduir en un 40%.
Durant les edicions 2010 i 2011 de la EWWR, l’escola va organitzar un seguiment del projecte, per
assegurar que el volum de residus alimentaris no havia augmentat.
Van establir un sistema per comprovar els resultats que consistia en un tub transparent que els estudiants
van fabricar durant la classe de fusteria. Els dies que es llençaven menys d’11 kg d’aliments, introduïen
l’endemà la mateixa quantitat de boles dins del tub.
Quan van començar el projecte, la quantitat de menjar mesurat que es llençava cada dia era d’uns 11 kg
diaris de mitjana. Quan van posar el tub visible, la mitjana de malbaratament va reduir-se a uns 5,6 kg
diaris. Això representa una reducció del 49% o 961 kg menys de residus cada any. Avui, la quantitat de
residus és encara molt inferior al resultat inicial. Fins i tot després de retirar el tub, la diferència ha
continuat sent significativa.
«Repte: prevenir el malbaratament alimentari», Escola primària St Mary’s Episcopal (Escòcia, Regne
Unit), 2011.
El repte de prevenir el malbaratament alimentari va ser una iniciativa de l’escola primària St Mary’s
Episcopal per reduir la quantitat de menjar i envasos que es llençaven durant els àpats servits al menjador
escolar i també procedents de les carmanyoles que duien els nens de casa.
Al llarg d’una setmana, es van recollir els residus alimentaris i també d’envasos per separat i s’avaluaven
al final de cada àpat. Els nens eren els encarregats de fer-ho, de pesar el menjar i els envasos per separat i
portar un registre de les pesades. Al final de la setmana, es van sumar els totals —d’aliments i
envasos— i es van comunicar les xifres a tots els alumnes de l’escola, al personal, als pares i als serveis de
càtering mitjançant una carta, en la qual destacaven els resultats registrats i proporcionaven més
informació sobre l’acció que els alumnes estaven duent a terme.
Els nens van dur a terme tota una campanya de sensibilització davant l’excés de residus, adreçada a tota
l’escola, als pares i als serveis de càtering. La primera etapa d’aquesta campanya va iniciar-se el desembre
de 2010, i en ella es donaven consells per prevenir els residus durant el Nadal.
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La campanya principal va ser prevista per a principis de 2011, amb consells per mostrar com
tots aquells residus podien reduir-se comprant millor, planificant les compres, emmagatzemant i
fent porcions. També van mostrar com prevenir l’excés d’envasos mitjançant l’ús de
carmanyoles i ampolles reutilitzables.
Un cop finalitzada la campanya de sensibilització, es va dedicar una altra setmana a quantificar la
quantitat de menjar i envasos que es llençaven després del dinar, amb la idea de registrar una reducció
significativa en el volum de residus generats.
Per a més informació es pot consultar la pàgina de la EWWR
3. Fulls informatius per a centres educatius
Aquest conjunt d'eines conté fitxes informatives que ajudaran a organitzar alguns
esdeveniments per tal de reduir els residus produïts i millorar el foment del reciclatge
i la reutilització dels béns.
Fitxes per al públic extern:
1.

Concurs Menys malbaratament alimentar en centres educatius
Objectiu: s’anima als estudiants a reduir el malbaratament alimentari.
Públic objectiu: estudiants, professors i la resta del personal dels centres educatius
Eines: pòsters que mostren el resultat de cada dia
Avaluació: quantitat de residus evitats, nombre de participants

2.

Programa “El detectiu de residus”
Objectiu: Ensenyar als nens com reduir els residus en els centres educatius Metodologia: capacitació
dels mestres - observacions en l'escola - mesura dels residus dels aliments; per examinar la quantitat
de residus generats, identificar camps crítics; han de fer suggeriments per saber com evitar-ho.
Públic objectiu: estudiants, professors
Eines: material didàctic per a professors, com fer una auditoria de residus, pòsters
Avaluació: abans I després de mesurar-ho – al principi de la setmana a l’escola; després dels
suggeriments – mesurar de nou, nombre de participants

3.

Activitat de reutilització
Objectiu: promoure la reutilització
Públic objectiu: estudiants
Diferents esdeveniments o instal·lacions possibles: activitats d'intercanvi, recollida pel dia
reutilització, mercats de reutilització o caixa d’intercanvi, biblioteques de reutilització (llibres, DVD’s ,
jocs, etc.)
Eines: eines comunicatives, pòsters
Avaluació: nombre de participants, quantitat d’ítems reutilitzats I calcular la quantitat de residus
evitats
4.
De la cuina al jardí: tot al compostador
Objectiu: Animar la gent a fer autocompostatge a casa o compostatge comunitari.
Públic objectiu: personal extern
Eines: Habilitar un lloc per realizar l’autocompostatge, guies, cartells i altres eines de comunicació
Avaluació: quantitat de residus compostats = quantitat de residus aprofitats, nombre de participants
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Fitxes per al públic intern:
1.

Menjadors contra el malbaratament alimentari
Objectius: Prevenir el malbaratament alimentari amb la promoció d’una «gestió» sostenible del
menjar als menjadors, sensibilitzar els clients i proveïdors en la prevenció del malbaratament
alimentari informant sobre les estratègies correctes per evitar-lo i animar a cuinar les sobres a casa.
Públic objectiu: Extern (usuaris del menjador) i intern (treballadors);
Eines: Estovalles individuals per prevenir el malbaratament alimentari, envasos porta-viandes per
emportar-se les sobres, plafons informatius amb consells per evitar que els aliments siguin
malbaratats als menjadors, guia i recursos online amb llibre de receptes...
Avaluació: quantitat d’estovalles usades, quantitat d’envasos que la gent s’ha endut, quantitat de
plafons distribuïts i presentacions realitzades.

2.

Campanya de compostatge
Objectius: Començar a compostar, evitar que els residus orgànics acabin als contenidors de resta,
sensibilitzar la gent sobre la importància del compostatge i la prevenció del malbaratament alimentari,
ensenyar i animar la gent a fer compost a partir dels seus residus orgànics i informar-los dels beneficis del
compost per adobar la terra, fer més conscients els treballadors dels beneficis del compostatge.
Públic objectiu: treballadors de l’administració, associació i ONG;
Eines: roll-up, fulletons, panells d’informació, correu intern, taller formatiu d’autocompostatge.
Avaluació: La quantitat de materials, la quantitat de residus compostats, la quantitat de CO2 que s’ha
evitat, el nombre de persones que hi participen, el nombre de persones responsables del punt de
compostatge, la quantitat de compost que està previst aconseguir.

3.

Campanya de reducció de residus d’envasos
Objectiu: reduir els residus envasos
Públic objectiu: personal intern
Eines: tasses reutilitzables i gots per a begudes, carmanyoles per dinar en lloc d'embolcalls de plàstic /
alumini. Com a alternativa a la prestació directa dels elements reutilitzables, es podria incloure un taller
sobre com personalitzar elements
Avaluació: Quantitat d’envasos per a menjars que es llencen abans i després de l'acció, la quantitat de
tasses d'un sol que s’han intercanviat per gots reutilitzables, el nombre de participants, el nombre de
responsables i freqüència per fer els pesatges.

4.

Campanya de reducció de residus de paper
Objectiu: reduir el paper usat
Públic objectiu: personal intern
Eines: un adhesiu per a les impressores per recordar que s’ha d’imprimir a doble cara, frase al final de cada
correu "Si us plau, penseu en el medi ambient abans d’imprimir", utilitzeu els papers impresos a una cara
com a fulls bruts, guia / eines d'informació, directrius sobre com fer quaderns amb paper usat, pòsters...
Avaluació: Quantitat de paper usat abans i després de la implementació, el nombre de participants, el
nombre de responsables i freqüència per fer els pesatges.

5.

Campanya de foment del reciclatge
Objectiu: Augmentar la recollida selectiva a l'oficina i per tant el foment del reciclatge
Públic objectiu: personal intern.
Eines: Cubells de recollida selectiva per les diferents fraccions en l'oficina, cartells o adhesius en llocs
estratègics, intranet / directrius per a correus electrònics
Avaluació: quantitat de residus en els contenidors de recollida selectiva respecte el de fracció resta abans i
després de l’acció, el nombre de participants, el nombre de responsables i freqüència per fer els pesatges.
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Centre educatiu

Kit d'eines de comunicació

Menys malbaratament alimentari en centres
educatius
Principi: s'anima els estudiants a reduir el malbaratament alimentari
Grup objectiu: estudiants, professors i la resta del personal dels centres educatius
Gairebé la meitat dels residus que generem a les nostres llars consisteixen en components biodegradables originats
principalment a partir del menjar que simplement llencem.
El menjar és realment valuós, però ens costa de recordar-ho en la nostra vida quotidiana. Cada dia hi ha milions
d'adults i d'infants que moren de fam i, per contra, nosaltres comprem més menjar del que podem consumir, la qual
cosa comporta enormes quantitats de restes a les escombraries.
Amb tan sols un mínim nivell de conscienciació, podríem modificar aquests mals hàbits. És una tasca difícil canviar
els costums de les persones adultes, per això caldria començar a ensenyar aquests hàbits als nens, fins i tot a les
escoles. És fonamental ensenyar als infants quin és el seu rol en aquest sistema.
Aquesta actuació inclou tres fases. En primer lloc, els estudiants haurien de comprendre les causes dels seus hàbits
de consum amb l'ajuda dels seus professors. En segon lloc, després de disposar dels coneixements necessaris per
analitzar-ne les conseqüències d'una manera adequada, ja podrien elaborar pòsters que servirien per prendre
consciència i fer una crida a la participació. Finalment, també és important que les pràctiques s'identifiquin i
s'apliquin per aconseguir reduir el malbaratament alimentari.
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Objectius
L'objectiu principal és incrementar la conscienciació ambiental en relació amb el malbaratament alimentari.
Saber com els infants perceben aquest problema.
Reduir el malbaratament alimentari a les llars amb infants.

Amb el suport de
la Comissió Europea

Kit d'eines de comunicació

Què necessiteu?

Elaboració de pòsters
Què és? Els infants dibuixen pòsters que destaquen la importància de
reduir el malbaratament alimentari.
En què consisteix?
o Els pòsters han de ser informatius i poden il·lustrar els problemes.
o Els pòsters han de ser una crida a la participació, de manera que el
segment objectiu pugui percebre aquest problema.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de participants, nombre de
pòsters elaborats.
Taller sobre pràctiques diàries per reduir el malbaratament
alimentari
Què és? Els infants poden debatre en petits grups com
podrien reduir la quantitat de residus alimentaris generats a
les seves escoles. Un professor organitza tot el taller, i les
idees recollides en cada grup s'exposen a la resta per donar a
conèixer una àmplia varietat de pràctiques.
En què consisteix?
o Els debats en petits grups són una bona manera de
motivar els infants a participar.
o Fins i tot es podria organitzar un petit concurs per veure
quin grup pot recollir el major nombre possible d'idees
fàcilment aplicables.
o Al final, s'anotaran totes les idees exposades.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre d'idees recollides.
Reducció del malbaratament alimentari en centres educatius - durant la
setmana
Què és? Es tracta d'una acció de conscienciació i també de prevenció de
residus. Els grups anteriors, en què els estudiants discutien les solucions
pràctiques per disminuir la quantitat de residus generats a les escoles,
haurien de posar-les a la pràctica.
Com fer-ho?
o Després de debatre les idees sobre com podien fer-ho, han de
posar-les a prova en la seva vida quotidiana a l'escola.
o Animem als estudiants a reduir el seu malbaratament alimentari a
les aules, als menjadors escolars i en llocs comuns
o Al final de la setmana, els resultats podrien ser quantificats. Per
això, és important fer una recollida selectiva separant residus
orgànics de malbaratament alimentari.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre d'informes i reducció en la
quantitat d’aliments malbaratats.

Amb el suport de
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Eines de suport per a comunicació
Document informatiu sobre el malbaratament alimentari
Què és? Es tracta d'un paquet informatiu que conté la informació
necessària en relació amb els temes problemàtics causats pel
malbaratament alimentari. La presentació hauria de poder sorprendre
l'audiència, amb la utilització de dades curioses.
En què consisteix?
o El document informa els professors i els alumnes sobre el
problema del malbaratament alimentari.
o Es podria usar per dirigir l'atenció cap a aquesta problemàtica.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de documents informatius
que enviem.

Preparació de l'acció: avaluació inicial de la situació, desenvolupament i producció
Aquesta fase podria començar almenys 2 mesos abans de la implementació de l'acció:
Descarregueu el document informatiu i pregunteu els dubtes si alguna cosa no queda clara.
Coordineu adequadament les diferents fases de l'acció:
o La primera fase i la segona s’haurien de dur a terme abans de la Setmana.
o Durant la Setmana, es podrien avaluar les idees.
Informeu tant els estudiants com els seus pares sobre aquesta acció.
Decidiu quin premi es donarà a l'equip més eficient per motivar la participació

Implementar l'acció
Una setmana abans de la EWWR:
Dilluns:
Cal organitzar el primer dia de debat.
Després de conèixer la rellevància d'evitar el malbaratament alimentari, els estudiants podrien dibuixar pòsters
sobre la seva percepció d'aquest tema.
Els cartells es podrien penjar al passadís per recordar aquesta acció a la resta d'estudiants.
A continuació, es podrien crear els grups per recollir el màxim nombre d'idees possible per tal de reduir el
malbaratament alimentari generat en la seva vida quotidiana, especialment a l’escola.
Convé organitzar el debat d'idees i fer que els estudiants anotin totes les idees proposades.
Demanar als infants que als centres educatius recullin separadament els residus alimentaris per mesurar més
fàcilment la situació inicial. La mesura s'hauria de fer sobre els residus alimentaris generats durant una setmana i,
per identificar-ne la quantitat, se'n podria portar una fotografia.
Durant la EWWR:
Demaneu als grups que provin d'aplicar algunes idees recollides i informin del resultat.

Amb el suport de
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Al final, els residus alimentaris recollits separadament es podrien mesurar i haurien de ser inferiors a les
quantitats inicials. Per identificar-ne la quantitat, també se'n podria fer una fotografia.
Els informes elaborats pels grups es podrien lliurar al professor divendres i es podria premiar el millor equip.

Mètode d'avaluació
Mesurar la participació i la major sensibilització
Nombre de participants (professors, estudiants)
Nombre de pòsters elaborats
Calcular la quantitat de residus evitats
Pes dels residus alimentaris a les escoles abans i després de la Setmana
Quantitat de residus evitats (restar les quantitats posteriors a l'acció de les quantitats prèvies a l'acció)

Més informació

Material informatiu
o Malbaratament alimentari i el seu impacte: Do you dare to be aware?
o Consells per reduir el malbaratament alimentari:
- Shopping & Planning
- Storing
- Cooking & Eating
- Use-by / best-before dates
o Receptes per cuinar amb restes: www.ewwr.eu/en/support/thematic-days-2014-stop-food-waste
Exemples d'accions
o Campanya de conscienciació del malbaratament alimentari en una facultat d'agrònoms (FR) 2013:
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/FR_Education_Trophees-SERD-2013_CSF.pdf
o Projecte « …di meno in Meglio » (IT) 2012:
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case_studies_Administration_Italy.pdf
o « Ensemble, réduisons nos déchets »– Junts, reduïm els nostres residus (FR) 2012:
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Educational_France1.pdf
o Noves ganes de canvi a les escoles (UK) 2010:
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Scotland.pdf
o Minimitzar els residus - Millor producció i manipulació de residus alimentaris (SE) 2009:
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2009-case-studies_Business_Eurest_SV.pdf
Coordinador de la pàgina web de la EWWR / dades de contacte: www.ewwr.eu/list-organisers
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
Col·laboradors destacats
o Sustainable Restaurant Association
o Urbact: Sustainable Canteen Project
o Sustainable Canteens Brussels
o Food Waste Reduction Alliance
Amb el suport de
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Enllaços d'interès
o SAVE FOOD initiative
o Think.Eat.Save.
o Food and Agriculture Organization (FAO)
o Love Food Hate Waste
o OCDE Food Chain Network
o Comissió Europea: Stop Food Waste
o European Environment Agency (AEMA):
o European Environmental Bureau (Oficina Europea de Medi Ambient):
o Moviment «Slow Food»: www.slowfood.com
o «Too good to waste campaign»: tips for restaurants
o Ethical Eats
o Ajuntament de Reus (Catalunya): acció de la EWWR: «Regala’t aigua»
o Bruxelles Environnement (IBGE): Cantine durable
o Unilever: Wise Up Your Waste (APP de franc)
o WRAP (associació sense ànim de lucre per promoure l'eficiència de recursos): Food waste reduction in
the hospitality and food service.
Publicacions
o Associació Internacional de Residus Sòlids (ISWA): Food Waste As A Global Issue. From the perspective of
municipal solid waste management.
o Agència de Protecció Ambiental (EPA) Irlanda: Less food waste, more profit.
o Intertek/ rdc/ Bruxelles Environment/ EcoRes: Réduction des déchets organiques du secteur HoReCa
o SimplyFood/ Bruxelles Environnement/ Valònia: Guide pratique cantine durable

Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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Programa El detectiu de
residus
Principi: ensenyar els nens a prevenir els residus a les escoles.
La millor manera d’ensenyar alguna cosa és mostrar com la posem en pràctica. i aquesta afirmació és especialment
certa en els nens, sempre disposats a aprendre i a provar coses noves. La idea que mou aquest projecte és
proporcionar una guia d’idees i bones pràctiques als professors perquè puguin ensenyar als estudiants la
importància de la prevenció de residus. Això permetrà dur a terme una auditoria amb els nens basada en el principi
«pensa globalment, actua localment» que examinarà les quantitats totals de residus que es generen a l’aula i també
al menjador escolar. Un cop identificats els possibles aspectes problemàtics, cal elaborar conjuntament un pla
d’actuació i posar per escrit les normes que el guiaran. Aprofitant l’entusiasme dels nens es poden dissenyar uns
recordatoris en forma de pòsters per penjar a l’escola o sobre els contenidors de residus. Fins i tot es pot organitzar
un concurs per dissenyar-los.
Durant la Setmana serà possible establir la quantitat de residus evitats només comparant el total de residus generats
després de les noves normes i els de la setmana prèvia.
Públic objectiu:


Públic objectiu primari: professors i alumnes de primària



Públic objectiu secundari: les famílies d’aquests alumnes (els nens porten a casa les pràctiques i actituds que
aprenen a l’escola)
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Objectius
L’objectiu general es prevenir els residus que es generen en els centres educatius, on els fluxos de residus més
habituals són: el paper, els envasos i el malbaratament alimentari.
Fomentar una actitud basada en el principi «El millor residu és aquell que no es genera!»
La idea és que professors i estudiants identifiquin les àrees problemàtiques i treballin per trobar solucions als
problemes.
Cal introduir missatges que fomentin l’ús d’ampolles reutilitzables, carmanyoles i bosses reutilitzables.
Què necessiteu?
Una presentació per a professors
Què és? Una eina que ajuda els professors a explicar la importància
de la prevenció de residus als estudiants d’una manera atractiva. La
presentació aporta informació interessant d’una manera que capta
l’atenció dels alumnes i els consciencia de la importància de la
prevenció. Es tracta d’una activitat que se celebra al principi de la
EWWR per fomentar l’entusiasme durant la resta de la setmana.
En què consisteix?
o Enviar la presentació per correu electrònic a la persona de
contacte de l’escola participant responsable de la prevenció de
residus.
o També es pot descarregar de la pàgina web de la EWWR.
o Trobeu una data i un horari adequats per fer la presentació
davant els estudiants al començament de la Setmana.
Com avaluar-ho? Nombre d’estudiants presents.
Concurs de disseny de pòsters
Què és? Una eina per donar a conèixer l’objectiu d’aquesta acció. El
missatge principal: El millor residu és el residu que no es genera.
L’entitat educativa organitza un concurs de dibuix entre els estudiants i
també s’elabora un pòster per fer una crida a la participació al concurs.
En què consisteix?
o Els estudiants han de pensar en temes de residus a l’escola, i
dibuixar com perceben els punts problemàtics de la prevenció.
Com avaluar-ho? Nombre de pòsters dissenyats, nombre
de
participants.

Amb el suport de
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Taller: preparar la meva cantimplora, carmanyola i bossa reutilitzable
Què és? Un taller que ensenya a fer carmanyoles, bosses reutilitzables i
cantimplores.
En què consisteix?
o Feu-ne difusió prèvia entre el grup objectiu.
o Recolliu els materials necessaris amb temps d’antelació; això
ajudarà a saber el nombre d’objectes que es podran preparar.
o Alguns consells estan disponibles a www.ewwr.eu. A Internet també
hi ha diferents llocs web que mostren tallers creatius en línia per
aprendre a crear aquests objectes.
Com avaluar-ho? Quantitat de «residus reutilitzats», nombre de
participants, residus evitats gràcies a aquests objectes (quantitat
d’envasos evitats).

Eines de suport a la comunicació
«Residuòmetre – com fer una auditoria de residus»
Què és? Una eina que ajuda als professors a avaluar l’auditoria
de residus.
En què consisteix?
o Els professors poden informar-se de la manera de fer una
auditoria, de quins apartats ha de tenir, dels objectius que
cal determinar.
o Es pot descarregar de la pàgina web
Com avaluar-ho? Quantitat de residus evitats; compliment
de l’objectiu establert.
Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Per tal d’establir quina és la situació actual del centre educatiu abans de la Setmana, cal dur a terme una sèrie
d’activitats.
1. Descarregueu la presentació i el «residuòmetre».
2. Organitzeu la presentació ja preparada als estudiants per captar la seva atenció.
3. Avalueu la situació conjuntament amb els estudiants: quina quantitat de residus (en kg o en bosses de 60
l) es genera, a) a l’aula, b) al menjador escolar.
4. Descobriu quines pràctiques us poden ajudar a prevenir la quantitat de residus que heu comptabilitzat
prèviament (paraules clau: cantimplores, carmanyoles, porcions petites de menjar…).
5. Programeu amb antelació el taller.

Amb el suport de
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Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Un mes abans de la Setmana, comenceu a examinar les eines de comunicació que heu rebut.
Presentació per a professors
Descarregueu-la de la pàgina web.
Si algun punt no queda clar, pregunteu al coordinador.
Estigueu preparats per a respondre a més preguntes.
Establiu el programa de la presentació: lloc, horari (1 setmana abans de la EWWR), nombre de participants.
«Residuòmetre – com fer una auditoria de residus»
Descarregueu-lo de la pàgina web.
Si algun punt no queda clar, pregunteu al coordinador.
Coordineu horaris i també el procés d’avaluació del contingut dels contenidors de residus escolars. Redacteu els
resultats amb els estudiants.
Després de l’avaluació reuniu-vos per aportar idees sobre com reduir aquesta quantitat.
Feu una llista de les idees escollides que caldrà posar en pràctica durant la Setmana.
Pòster
Decidiu prèviament si voleu organitzar un concurs de dibuix.
o En cas afirmatiu, descarregueu el pòster amb la convocatòria del concurs: tema – recordatori del
objectiu i de les pràctiques acordades.
o En cas negatiu, descarregueu el pòster que explica la importància de la prevenció de residus.
Imprimiu només la quantitat de material necessària.
Abans de fer el taller, caldrà fer una campanya de recollida de materials per tal de garantir que disposareu de
tots els elements necessaris el dia previst per a les activitats «Fes-ho tu mateix» (ampolles, robes, paper reciclat,
paper d’embolicar usat, taps d’ampolla, etc.).
Implementar l'acció
Exposeu els pòsters en punts estratègics.
Nomeneu entre els estudiants els detectius dels residus que s’encarregaran d’assegurar que se segueixen les
normes.
Cada dia hauran de quantificar la quantitat de residus generats.
Al final de la setmana:
o Les obres del concurs de dibuix s’han d’exposar perquè pugui veure-les tota l’escola. Deixeu-les
almenys dues setmanes com a recordatori per als estudiants.
o indiqueu la quantitat diària de residus generats al llarg de la setmana.
Organitzeu el taller.

Amb el suport de
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Mètode d’avaluació
Nombre de participants
compteu quants estudiants i professors han participat en aquesta acció
Quantitat de residus evitats
determineu la quantitat de residus generats abans de l’activitat
determineu la quantitat de residus generats al final de la Setmana
resteu aquests valors i podreu calcular la quantitat de residus evitats
Quantitat de residus reutilitzats
compteu els materials recollits per a fer les activitats dels tallers
es fa una recollida selectiva i una tria dels residus que no s’hagin utilitzat
Més informació

http://www.ewwr.eu/reduce
Exemples d’accions (més exemples a www.ewwr.eu)

o
o
o
o

Elsa Morante High School (IT - 2012)
St. Francis School Cospicua (MT - 2012)
CIFP Hostelería y Turismo de Gijón (ES - 2011)
HEIG-VD (CH - 2010)

Fotografies d’activitats celebrades anteriorment
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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Activitat de reutilització
Principi: promoure la reutilització. Reutilitzar significa prevenir residus!
L'objectiu del projecte és incrementar la conscienciació de la prevenció de residus. Se celebrarà un acte d'intercanvi
comunitari per promoure la reutilització de productes i per llençar menys coses. Els mercats de segona mà donen a
les persones l'oportunitat perfecta per desfer‐se dels objectes que ja no volen i, d'altra banda, també permeten a
altres persones comprar a preus barats productes que encara es troben en bones condicions.
Informació general
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Objectius
Crear una àrea d'intercanvi / venda d'objectes i materials usats, promovent l'extensió de la «vida útil»
d'aquests objectes.
Sensibilitzar els participants a intercanviar objectes, com a manera de prevenir la generació de residus. Tots
els objectes no venuts o intercanviats el dia de l'activitat són retirats per organitzacions benèfiques per tal
de repartir‐los a persones necessitades, la qual cosa significa que l'activitat encara genera més beneficis
socials.
Establir noves conductes i nous hàbits de consum, fer front als prejudicis associats a la idea de «comprar
objectes usats», fomentant alhora tant la reutilització com la col∙laboració social, especialment en temps de
crisi per a les famílies i per a les institucions de treball social.
Justament per donar un impuls a la creativitat, s'organitza un concurs per mostrar com es poden crear coses
interessants, i fins i tot sorprenents, a partir d'objectes que ja no necessitem.

Amb el suport
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Què necessiteu?

Activitat d'intercanvi
Què és? Una activitat d'intercanvi comunitari per promoure la
reutilització de productes i per llençar‐ne menys. Dóna a les persones
l'oportunitat perfecta per desfer‐se de productes que ja no volen i,
d'altra banda, també permet a altres persones comprar a preus barats
productes que encara es troben en bones condicions (depenent del
grup objectiu: per a estudiants només es faria intercanvi, però per a
empreses fins i tot es podrien usar diners per comprar coses).
En què consisteix?
o Amb aquesta activitat, caldria determinar un lloc i un moment
adequats per a realitzar l'intercanvi.
o Els productes que no poguessin trobar un nou propietari es
podrien donar a organitzacions benèfiques, tenint en compte que
podrien ser útils a persones necessitades.
o Com una tradició, es podria organitzar regularment i amb una
freqüència periòdica.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de participants, Kg de residus
reutilitzats (per a ser eficients, recomanem usar una bàscula o la taula
de pesos dels PTD [Dies Temàtics de la Prevenció] 2013).

Taller pràctic de reutilització («Fes‐ho tu mateix»)
Què és? Un taller organitzat per buscar noves funcions per a coses
usades. Els participants es poden dedicar a preparar les seves pròpies
carmanyoles, bosses de la compra o allò que els vingui de gust dissenyar.
En què consisteix?
Anunciar‐ho prèviament entre el públic objectiu.
Recollir els materials amb prou anticipació, ja que determinaran els
objectes que es podran preparar.
Es poden descarregar alguns consells a www.ewwr.eu, però a
Internet també hi ha diverses pàgines web dedicades a la
reutilització creativa.
Què es pot utilitzar per avaluar? Quantitat de «residus reutilitzats»,
nombre de participants, residus evitats gràcies a l'ús d'aquests objectes
(quantitat d'envasos evitats).
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Concurs de reutilització creativa
Què és? Un concurs organitzat per buscar noves funcions a coses
usades. Es podrien premiar les obres per categories, segons l’edat dels
participants, per avaluar millor la complexitat de les idees.
En què consisteix?
Anunciar prèviament el concurs entre el grup objectiu amb prou
anticipació per deixar suficient temps per crear les obres.
Determinar quins premis es podrien donar als participants més
creatius.
Al final de la setmana, s'organitza una exposició per mostrar els
resultats i premiar les obres més creatives.
Què es pot utilitzar per avaluar? Quantitat de «residus reutilitzats»,
nombre de participants directament involucrats en el concurs, nombre
de persones que visiten l'exposició.

Eines de suport per la comunicació
Pòsters
Què són? Eines que ajuden a promoure l'activitat pròpiament
dita i a promoure el concurs.
En què consisteixen?
Es poden descarregar de la pàgina web.
Els pòsters es poden penjar en punts estratègics per
informar el públic sobre l'activitat, i al mateix temps
incrementar la conscienciació sobre la importància de les
activitats de reutilització.
Què es pot utilitzar per avaluar? Quantitat de «residus reutilitzats»,
nombre de participants.
Guia pràctica: Per què reutilitzar?
Què és? Eina que dóna consells pràctics sobre perquè i com
reutilitzar i reparar. De fet, també és un resum breu i concís sobre la
importància de les activitats de reutilització per tal de conscienciar la
població.
En què consisteix?
Es pot descarregar de la pàgina web.
Aquest document podria ser el tret de sortida perquè la
Setmana es dugui a terme adequadament.
Es pot modificar contínuament amb noves idees sobre la
reutilització.
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Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Aquesta fase ajudarà a comprendre millor l'abast del tema i si l'acció és reeixida.
Els cartells i el material informatiu es poden descarregar i podeu contactar amb l'equip de la EWWR a través de la
seva pàgina web (ewwr.eu) si teniu algun dubte.
Busqueu una ubicació adequada per a l'activitat.
Contacteu amb organitzacions benèfiques a les quals lliurar els objectes no venuts ni intercanviats al mercat de
segona mà per tal que els puguin repartir a persones necessitades.
Preparació de l'acció: desenvolupament i producció
Aquesta fase hauria de començar almenys 1 mes abans de la implementació de l'acció:
Imprimiu només la quantitat necessària de pòsters, tenint en compte les iniciatives destinades a evitar residus.
Els pòsters haurien d'indicar la ubicació exacta i les condicions de participació.
Anuncieu també la competició amb antelació.
Inscripció dels estudiants i companys que vulguin ocupar parades del mercat per vendre els objectes usats i
animar fins i tot els infants a intercanviar‐hi les seves joguines de franc.
Si els participants voluntaris organitzen un taller de reciclatge, també es podria organitzar una campanya de
recollida de materials usats per assegurar que els objectes intercanviables estaran a la vostra disposició quan arribi
la data prevista per a les activitats de «Fes‐ho tu mateix» (ampolles, roba, residus de paper, paper de regal usat, taps
d'ampolla, etc.).
Assigneu les persones responsables, en les diferents zones, per a cada activitat: mercat de segona mà, tallers,
concurs, etc.
Implementar l'acció
Organitzeu‐ho tot per als «venedors», per tal que el mercat de segona mà es desenvolupi sense imprevistos.
Comenceu el programa amb una breu introducció sobre la importància de reutilitzar per incrementar la
conscienciació de les persones sobre aquest tema.
Animeu els adults a comprar i els infants a intercanviar al mercat de segona mà.
Realitzeu els tallers.
Al final, es podria fer una exposició amb els objectes creats i es podria atorgar un premi al millor de tots.
Mètode d'avaluació
Mesureu la participació
Nombre de participants en els programes:
o comptabilitzeu els participants al mercat de segona mà
o comptabilitzeu els assistents a la presentació sobre la importància de la reutilització
o comptabilitzeu els participants als tallers
o comptabilitzeu separadament els participants a la competició
Calculeu els residus evitats
El nombre d'articles de segona mà venuts i donats. Es recomana comptar els articles posats a la venda abans de
començar el mercat i tornar‐los a comptar un cop finalitzada la venda. La diferència entre aquestes dues quantitats,
la inicial i la final, donarà la quantitat total de vendes i d'intercanvis.
Mesureu els materials usats en el desenvolupament dels tallers.
Els materials no usats en el desenvolupament dels tallers es podrien dipositar en contenidors de recollida
selectiva i també se'n podria mesurar les quantitats corresponents.

Amb el suport
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També podríeu fer una estimació sobre la quantitat de residus evitats gràcies a la reutilització repetida dels
objectes realitzats en els tallers (carmanyoles, bosses de la compra). Feu una estimació de la quantitat de bosses de
plàstic que usa cada participant al llarg d'un mes i quants embolcalls de plàstic i de paper d'alumini es poden evitar
en el transcurs d'un mes gràcies a l'ús de les carmanyoles.
En relació amb les obres del concurs: feu una estimació de la quantitat total de materials usats.
Més informació
Material informatiu sobre reutilització
o Consells per al taller: http://www.boredpanda.com/creative‐diy‐lamp‐chandelier‐lighting‐
ideas/?fb_action_ids=716355141754165&fb_action_types=og.likes
Exemples d'accions (més exemples a www.ewwr.eu)
Administració / Entitat pública
o
o
o
o

Community of Mairaga (ES ‐ 2012)
Lambeth Council (UK ‐ 2010)
Belfast City Council Waste Management and TESCO (UK ‐ 2010)
Carmarthenshire County Council (UK‐ 2009)

Associació / ONG
o
o
o

Green City (DE ‐ 2011)
Abierto hasta el amanecer (ES ‐ 2011)
Forest Recycling (UK ‐ 2010)

Empresa / Indústria
Glasgow Film Theatre (UK ‐ 2011)
Centre educatiu
o
o
o
o
o
o

Vic Network of Schools for Sustainability (XESVIC) & Vic City Council (ES ‐ 2013)
Kindertagesstätte Galileo (GE ‐ 2012)
ISEP ‐ Instituto Superior de Engenharia do Porto (PT ‐ 2010)
«RE‐USE DAY» (Estònia): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009‐case‐
studies_Education_University‐Of‐Life‐Sciences_ET.pdf
«Blouse is my package» (Estònia):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Estonia_0.pdf
«Giant Stuff for Free Event» (UK):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_A
dministration_NorthLondon.pdf

Ciutadans particulars: Céline Carbonnelle (BE ‐ 2013)
Fotografies d'accions anteriors
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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De la cuina al jardí:
tot cap al compostador!
Peles de fruita i verdura, marro de cafè, els cors de les pomes, flors marcides... Els residus orgànics suposen un
terç dels nostres residus diaris. Si es processen adequadament, 3 kg de residus orgànics es converteixen en 1 kg de
compost que ens és molt útil per adobar la terra del nostre jardí. I per això és doblement útil! Animeu-vos a fer
autocompostatge!.
Informació general

reducció

reutilització

foment del
reciclatge

dificultat

Flux de residus

impacte
ambiental
paper

envasos

RAEE

matèria
orgànica

cost

Objectius
Animar la gent a fer autocompostatge a casa o compostatge comunitari (barri, districte, carrer, etc.)

Què necessiteu?
Compostador comunitari
Què és? Un lloc on les llars participants poden portar-hi els seus residus biodegradables de cuina i jardí per tal de
fer-ne compost.
En què consisteix? Fer un grup amb l'objectiu de crear un nou compostador comunitari o, en cas d'existir-ne ja
un, animar els veïns perquè hi duguin els seus residus orgànics.
Què es pot utilitzar per avaluar? La quantitat de residus orgànics que compostarem durant la EWWR en
comptes de ser llençats al rebuig o a contenidors de la recollida selectiva.
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Un taller per aprendre a autocompostar
Què és? Una sessió informativa sobre els avantatges de compostar els Residus orgànics. Explicació dels
avantatges i principis bàsics de l’autocompostatge.
En què consisteix? Convideu els veïns al taller perquè s'animin a tenir un compostador i parleu-ne també a la
gent del vostre barri.
Què es pot utilitzar per avaluar? El nombre de persones que es comprometen a participar activament en
l’experiència de fer autocompostatge.
Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Un mes abans de la EWWR
Compostador comunitari
Si ja existeix una iniciativa similar a la teva àrea, demaneu al seu responsable si pot pesar els residus
orgànics que la gent porta al compostador durant una setmana.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Un mes abans de la EWWR
Compostador comunitari
Si ja n'hi ha un: poseu-vos en contacte amb els seus gestors i recopileu informació que us pugui ser útil per
sensibilitzar la gent, informar els vostres veïns i promoure la iniciativa.
Si no n'hi ha cap: aplegueu aquella gent que estigui interessada en crear un grup de treball.
Trobeu un espai (privat o públic) i planifiqueu un acord amb el propietari per tal que us el cedeixi.
Redacteu unes bones normes de gestió: nomeneu un director, organitzeu el procediment d'aportació del
material compostable, definiu els termes de repartiment del compost, etc.
Informeu de l'acció els veïns i altres possibles participants.
Prepareu el lloc on s'ubicarà el compostador. Proporcioneu bàscules i una pissarra a prop del compostador on els
participants puguin anotar el pes dels residus orgànics que hi han dut.
Un taller per aprendre a autocompostar
Trobeu algú que vulgui dirigir la sessió informativa o feu un curset per poder fer vosaltres mateixos totes les
explicacions.
Decidiu lloc, dia i data de celebració de la sessió.
Feu difusió de la iniciativa. Compartiu tots els detalls sobre la sessió informativa (dia, lloc, hora, persona de
contacte, inscripció, etc.). Prioritzeu la comunicació sense paper (p. ex. a través de les xarxes socials) i, en cas de ser
necessari, feu uns quants pòsters i fulletons per distribuir en punts estratègics.
Prepareu una llista on hi anotareu els noms i el nombre de persones que es comprometen a fer un compostador
a casa.
Aconseguiu l'equipament necessari.
Implementar l'acció
Durant la EWWR
Compostador comunitari
Reuniu els participants al voltant del compostador. Mostreu-los què han de fer i expliqueu les normes de gestió
Amb el suport de
la Comissió Europea
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que s'han de seguir per utilitzar el nou compostador comunitari. Recordeu donar un toc festiu a la inauguració del
compostador comunitari (p. ex. oferir una beguda als assistents)
Demaneu als participants que pesin els residus orgànics que dipositaran durant la EWWR i que anotin el pes
registrat a la pissarra.
Un taller per aprendre a autocompostar
Feu la sessió informativa i, en finalitzar, demaneu als participants que han decidit tenir un compostador a casa seva
que signin un registre.
Mètode d'avaluació
Compostador comunitari
Si el projecte ja existeix, compareu el pes mesurat durant la setmana de referència abans de la EWWR i el pes
mesurat durant la EWWR. La diferència ens indica la quantitat de residus orgànics que no han acabat als contenidors
d’escombraries gràcies a la vostra acció.
Si esteu instal·lant un nou compostador comunitari, el pes mesurat durant la EWWR correspon al pes dels residus
orgànics que no han acabat als contenidors d’escombraries.
Un taller per aprendre a autocompostar
Compteu el nombre de persones que s'han sensibilitzat amb aquesta acció (p. ex. els assistents) i aquells que
s'han compromès a posar un compostador a casa.
Més informació
Informació general sobre compostadors individuals o col·lectius i llista d'iniciatives (Brussel·les, Bèlgica):
http://www.wormsasbl.org/
Exemples d'activitats (més exemples a www.ewwr.eu):
https://www.youtube.com/watch?v=OHeez6fWabU
http://vimeo.com/45184347
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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Menjadors contra el
malbaratament alimentari
Principi: animar usuaris i personal del menjador a prevenir el malbaratament alimentari
Els menjadors són un dels principals espais de consum alimentari, però sovint els usuaris de l’escola, alumnes,
monitors i mestres que hi fan els àpats no sempre segueixen un patró de consum sostenible.
Aquesta acció vol reduir el malbaratament alimentari als menjadors i conscienciar els usuaris sobre les seves
decisions a l’hora de menjar; unes decisions que afecten directament el seu àpat i que poden convertir-se també
en una eina molt útil en la prevenció del malbaratament alimentari a casa.
Per aquest motiu, algunes d’aquestes eines serveixen per planificar les seves decisions de consum alimentari i
conscienciar de la necessitat de prevenir el malbaratament alimentari i «reutilitzar» les sobres.
Informació general

reduir
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reutilitzar
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RAEE

Fracció
orgànica

Objectius
Prevenir el malbaratament alimentari amb la promoció d’una «gestió» sostenible als menjadors públics.
Major sensibilització dels clients i proveïdors en la prevenció del malbaratament alimentari.
Informar els clients sobre les estratègies correctes per evitar el malbaratament alimentari.
Animar la gent a cuinar les sobres a casa.

Amb el suport de
La Comissió Europea
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Què necessiteu?
Estovalles individuals per prevenir el malbaratament
Què és? Aquests estovalles suggereixen als clients que consumeixin una
quantitat sostenible de menjar: «si t’agrada el que menges, pots repetir».
En què consisteix?
o Col·loqueu les estovalles a taula, sota els plats
o Informeu els clients de la prevenció del malbaratament alimentari
Com avaluar-ho? Quantitat d’estovalles utilitzades.

Cartell i envàs porta-viandes per emportar-se les sobres
Què és? Aquests envasos han d’estar a disposició dels usuaris del menjador
perquè puguin endur-se el menjar que no s’han acabat i, d’aquesta manera,
evitar el malbaratament alimentari.
En què consisteix?
o Mostreu al personal del menjador com utilitzar les bosses per
endur-se les sobralles.
o Informeu el personal que aquesta acció ajuda a lluitar contra el
malbaratament alimentari.
o Incloure informació de seguretat alimentaria (veure Fitxa
Ecorestaurant)
Com avaluar-ho? Quantitat d’envasos que la gent s’ha endut.
Plafons i presentació sobre malbaratament alimentari
Què és? Plafons i presentació que permeten mostrar als usuaris
l’evolució i dimensió del problema del malbaratament alimentari al territori,
consells per evitar el seu malbaratament, etc..
En què consisteix?
 Es distribueixen els plafons en llocs estratègics del menjador,
 Es promouen en xarxes internes de comunicació als clients o
participants a activitats.
Com avaluar-ho? Nombre de plafons distribuïts, nombre de seminaris
presentacions realitzades, nombre de persones sensibilitzades.

Cartells i recursos online per «Cuinar amb sobres»
Què és? Aquests materials ensenyen als clients a cuinar i planificar els
àpats amb sobres i així evitar el malbaratament alimentari.
En què consisteix?
 Es distribuiran c a r t e l l s i n f o r m a t i u s en menjadors per animar
la gent a cuinar les sobres a casa.
 Es promouran xarxes socials per fomentar aquestes pràctiques i
reduir el malbaratament alimentari.
Com avaluar-ho? Nombre de llibres distribuïts.
Amb el suport de
La Comissió Europea
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Material comú d’informació
3 Plafons informatius: Planifica els teus àpats, No malbaratis aliments i Acaba’t el menjar del plat
1 Estovalles
Guia de presentació amb recursos online (llibre de receptes, consells, etc.)
Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Un mes abans de la EWWR
Es du a terme un estudi per conèixer la quantitat de menjar que es llença i el nombre total d’usuaris que serveix el
menjador. L’estudi consisteix en un document tècnic que permet avaluar la situació actual del flux de residus i que
inclou la data de producció i una anàlisi territorial amb altres accions o iniciatives similars. Aquesta auditoria també
ens informarà del sistema de distribució utilitzat pel menjador i així saber com hem de col·locar els cartells, el
dispensador d’envasos porta-viandes per endur-se el menjar, etc.
S’informarà el personal del menjador de les eines disponibles per a l’acció i se’l formarà en la importància de la
prevenció del malbaratament alimentari: el personal del menjador encoratjarà els clients a fer ús de les bosses per
endur-se el menjar que no s’acabin i a utilitzar el llibre de receptes en un taller de mitja jornada.
Per fer l’auditoria es pot emprar la calculadora de malbaratament alimentari del Dia Temàtic del Malbaratament
Alimentari PTD 2014.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Tres setmanes abans de la EWWR
Tots els materials de comunicació es dissenyaran i imprimiran. També es compraran els envasos porta-viandes
per endur-se les sobres (de cartró o plàstic, reutilitzables...) i es deixaran a punt per a ser distribuïdes.
Uns dies abans la EWWR
Es distribuiran els materials al menjador; els cartells, els llibres de receptes i els envasos porta-viandes es
repartiran estratègicament. Així mateix, el personal del menjador informarà els clients de la campanya,
s’animarà la gent a participar-hi i es posarà en marxa un petit estudi que permeti calcular la quantitat diària de
malbaratament alimentari que es genera (es quantificarà per volum o pel pes dels cubells).
Implementar l'acció
Durant la EWWR
La iniciativa es desenvoluparà al llarg de la setmana: s’utilitzaran els materials de comunicació, s’animarà la gent a
participar i a adoptar les mesures que prèviament s’hauran presentat, així com utilitzar els envasos porta-viandes
per endur-se el menjar sobrant a casa. Es farà un seguiment de totes les eines i els materials es renovaran cada dia
per tal que sempre hi hagi un nombre suficient d’envasos porta-viandes i llibres de receptes. El personal del
menjador animarà la gent a fer ús d’envasos porta-viandes amb les normes de seguretat alimentaria correcta i a
seguir els consells del llibre de receptes.
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Mètode d'avaluació
Quantitat d’estovalles usades.
Quantitat d’envasos portaviandes que la gent s’ha endut.
Quantitat de plafons distribuïts.
Quantitat de presentacions realitzades (accés als recursos online amb receptes i consells).
Quantitat de persones que han participat en la formació
Quantitat de residus de menjar que no s’han malbaratat.
Podeu quantificar el malbaratament alimentari en volum o pes, emprant els mateixos termes de mesura que vau
utilitzar en l’avaluació inicial. És molt important organitzar una sessió final amb el personal del menjador per tal de
rebre suggeriments, impressions i punts de vista sobre les xifres i la quantitat d’eines utilitzades. El nombre
d’envasos porta-viandes per endur-se el menjar és proporcional al volum de malbaratament alimentari: com més
envasos s’hagin utilitzat major serà la prevenció del malbaratament alimentari!
Més informació
Exemples d’accions
o Covar 14 Eco-restaurant, acció guanyadora en la categoria d’Administracions de la EWWR 2012:
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case_studies_Administration_Italy.pdf
o ADEME & SYCTOM, l'Agence métropolitaine des déchets ménagers: La cuina anti-malbaratament, França,
2010 www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_France_0.pdf
o Waste Watchers Cookoff, Playbusters, Regne Unit, 2012
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Association_Scotland.pdf
o FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA: Convertir les minves de la cadena de mercats i
supermercats municipals en recursos solidaris locals, Catalunya, Espanya, 2011
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Catalonia.pdf
o Ecoscience Provence: Llançament de l’acció «Eco-Management» per al mercat itinerant, França, acció
guanyadora de l’edició 2013 de la EWWR
www.ewwr.eu/docs/case_studies/FR_Association_Trophees_CSF.pdf
o Campos Estela, càtering de menjadors escolars va organitzar l’acció «Pesa, Pensa - Weight And
Think», quedant finalista a la categoria empresa de l’edició 2014 de la EWWR
Enllaços d’interès
o Last Minute Market: www.lastminutemarket.it
o Eco Ristorazione Trentino: www.eco.provincia.tn.it/Ecoristorazione_Trentino/
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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Fem compostatge a l’oficina
Principi: començar a compostar i prevenir els residus orgànics a l’oficina

Aquesta acció fomenta el compostatge i la prevenció de residus orgànics.
El compostatge és la principal eina de gestió dels residus orgànics, que representen el 30% del volum total dels
residus que es generen. A més dels evidents beneficis mediambientals, el compostatge domèstic permet reduir el cost
de la recollida selectiva de residus i estalviar diners dels ciutadans.
El compostatge és una eina senzilla, que pot aplicar-se en diferents situacions; per exemple, es pot ensenyar als
treballadors d’un organisme públic a fer compost i poden aplicar-ho a les cantines del lloc de treball contribuint
d’aquesta manera a reduir el volum de residus que s’han de recollir.

Informació general
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Objectius
Directes:
Començar a compostar
Evitar que els residus orgànics acabin al cubell del rebuig
Sensibilitzar la gent sobre la importància de recollir separadament la fracció orgànica, del compostatge i
la prevenció del malbaratament alimentari
Ensenyar la gent a fer compost a partir de residus orgànics
Animar la gent a compostar els seus residus orgànics i informar-los dels beneficis del compost per
adobar la terra
Indirectes:
Fer més conscients els treballadors dels beneficis del compostatge
Amb el suport de
La Comissió Europea
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Què necessiteu?

Taller formatiu d’autocompostatge
Què és? Un curs de mitja jornada per promoure
l’autocompostatge i ensenyar a compostar els nostres
residus orgànics. Els cursos estaran dirigits per experts
que empraran presentacions en PowerPoint per mostrar
totes les tècniques i els beneficis del compostatge en
origen.
En què consisteix?
o Teoria i pràctica del compostatge. S’oferiran
cursos teòrics i pràctics per convèncer al públic
de la facilitat i la importància del compostatge
en origen. S’elegirà una persona responsable
per a la implementació del punt de
compostatge. Tothom portarà els seus residus
orgànics als cubells i el responsable
s’encarregarà de les activitats i de l’efectivitat
del procés.
Com avaluar-ho? Nombre de participants.
Fulletons i Panells d’informació sobre compostatge
Què és?
o

Els panells són eines útils per informar
sobre l’objectiu de la iniciativa i de
l’autocompostatge, explicant la
importància a través de fotos, figures i
mesures d’estalvi en temes ambientals
(tones evitades, menys CO2, etc…).

Com utilitzar-los?
o Els materials contenen tota la
informació per al personal intern per
promoure i practicar
l’autocompostatge i reduir el
malbaratament alimentari. Els panels
es poden utilitzar en llocs on hi hagi
molta gent i en plantes de
compostatge per fer difusió de
l’esdeveniment.
Com s’avalua? Nombre de materials, nombre de
persones involucrades.
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Pàgina web
Què és? Una pàgina web o blog que s’ha configurat a
l’organització i que il·lustra el procés de compostatge amb
suggeriments i consells sobre activitats.
Com utilitzar-lo?
o El lloc web per al compostatge hauria d’oferir una
plataforma per obtenir suggeriments: articles i
bones pràctiques de l’èxit d’altres llocs de
compostatge, empenyerà el públic a aprofundir
més en el compostatge.
Com avaluar-ho? Nombre de visites, nombre de comentaris i
interaccions en general.

Roll up per al lloc de compostatge comunitari
Què és? Es tracta d’un lloc preparat per al
compostatge comunitari en un menjador o oficina
pública. Es demostrarà la rellevància de
l’autocompostatge a través d’un roll-up, on es mostra
l’execució de la planta de compostatge. El lloc es crearà
després d’una auditoria (avaluació inicial de la situació).
El lloc de compostatge s’utilitzarà per:
 Les persones que estan a càrrec de dipositar els
residus orgànics en el compostador.
 Les persones que han rebut el curs de formació que
estan a càrrec del procés de compostatge: tenen la
responsabilitat de supervisar el compost diàriament,
afegir materials secs, barrejar el compost, I proporcionar
tot el que sigui necessari per tal de garantir un bon
compostatge a partir de residus orgànics.
Com utilitzar-lo?
o El roll-up s’utilitzarà com a guia per mostrar
la importància del lloc i la rellevància del
projecte i l’activitat de compostatge.
Com avaluar-ho? Nombre de roll-up’s.

Amb el suport de
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Material comú d’informació
Guies sobre compostatge
Les guies son una eina útil per explicar
l’autocompostatge, gràcies a la informació més
específica, alguns exemples, i la descripció
detallada sobre tot el procés.
Com s’utilitzen? Els materials contenen tota la
informació per promoure i practicar el compostatge
i anàlisi del cicle de la matèria. Les guies seran com
material d’educació real per tots els assistents. Es
poden repartir en qualsevol de les activitats
proposades o donar l’accés a la pàgina web on es
poden descarregar.
Com avaluar-ho? Nombre de guies repertides o
descarregades online.

Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Es durà a terme una auditoria per conèixer la quantitat de residus que es generen. Aquesta auditoria es farà un mes
abans de la instal·lació del punt de compostatge i consistirà en:
 Estudi de les dades de residus que es generen;
 Entrevistes als assistents;
 Estudi de viabilitat dels objectius d’intervenció i reducció.
Tot seguit:
 Compreu petits cubells per a la cuina on la gent pugui llençar-hi els residus orgànics separadament


Compreu contenidors grans de compostatge



Instal·leu un punt de compostatge local



Feu una crida a gent interessada a responsabilitzar-se de l’activitat de compostatge

Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Un mes abans de la EWWR
Per tal de tenir una visió general dels residus que es generen es durà a terme una auditoria. L’estudi consisteix en un
document tècnic que permet avaluar la situació actual del flux de residus i que inclou la data de producció i una
anàlisi territorial amb altres accions o iniciatives similars. L’auditoria es farà un mes abans de la implementació del
punt de compostatge i contemplarà els aspectes següents:
Estudi de la quantitat de residus generats;
Entrevistes amb els participants;
Estudi de viabilitat sobre possibles objectius de reducció, quantificant el total de residus generats.
Un cop realitzada l’auditoria, almenys 3 setmanes abans de la EWWR:
compreu cubells petits per a la cuina per recollir els residus orgànics separadament
compreu contenidors grans de compostatge
compreu materials secs per afegir als residus orgànics (com pèl·lets, estelles de fusta, etc.)
desenvolupeu el punt de compostatge local
Amb el suport de
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feu una crida per animar la gent a encarregar-se de l’activitat de compostatge, o crear el seu propi
compostador
Tres setmanes abans de la EWWR
Es dissenyaran i imprimiran tots els materials de comunicació: 1 setmana abans de la EWWR s’impartiran els cursets
de formació als responsables dels punts de compostatge.
Implementar l’acció
Durant la EWWR
El punt de compostatge es posarà en marxa i es mesurarà la quantitat de residus compostats al llarg de la setmana.
Cal calcular l’estalvi que s’aconsegueix gràcies als residus que no haurem hagut de recollir i també la quantitat de
CO2 que no s’ha generat.
El responsable del punt de compostatge s’encarregarà del compost i de promoure l’autocompostatge, i ensenyarà a
fer-ho a la gent: el punt de compostatge serà utilitzat per diferents persones encarregades de la disposició dels
residus orgànics que afegiran materials secs a la pila, barrejaran el compost i procuraran que hi hagi la quantitat
adequada de residus orgànics i el nivell d’humitat necessari.
El total de residus orgànics (en kg o per volum) es registrarà en un document públic que es guardarà en el punt de
compostatge.
Mètode d’avaluació
El punt de compostatge es controlarà diàriament, i tots els residus orgànics que s’hi introdueixin es registraran: tant
els residus com els materials secs que s’aboquin conjuntament al compostador per tal de calcular la quantitat de
residus evitats gràcies a l’activitat de compostatge.
Per tal d’avaluar els resultats d’aquesta acció, cal tenir en compte:
La quantitat de materials
La quantitat de residus compostats
La quantitat de CO2 que s’ha evitat
El nombre de persones que hi participen
El nombre de persones responsables del punt de compostatge
La quantitat de compost que està previst aconseguir
Els resultats de la iniciativa es publicaran en comparació amb les xifres anuals de residus orgànics generats.
Més informació
Exemples d’accions
o Compostatge a l’escola (ES):
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_School_Mallorca-Spain.pdf
o El zoo millora la terra (ES):
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Catalonia.pdf
o “eRRRe al cubo”, Ribadedeva Reduce y Recupera – Activitat de compostatge a l’escola (ES):
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Asturias.pdf
o Bones pràctiques d’autocompostatge i compostatge comunitari: inventari de bones pràctiques per
minimitzar els residus orgànics, MINIwaste project, pàg. 9-109:
www.miniwaste.eu/mediastore/fckEditor/file/Miniwaste_good_practices_inventory.pdf
Enllaços d’interès
o Club del Compost: www.clubdelcompost.it
o Horta de Formiga: www.lipor.pt
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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Campanya per a la reducció de
residus d’envasos
Sovint, les feines administratives no suposen grans impactes ambientals. De fet, presenten més aviat un baix
impacte relacionat amb algunes activitats diàries i quotidianes, com ara encendre l’ordinador, fotocopiar una carta,
destruir un document, o fins i tot fer un cafè durant un descans. A primer cop d’ull, aquestes activitats es poden
considerar insignificants, ja que no involucren molts treballadors en una empresa, però si sumem l’efecte conjunt de
tots ells, l'efecte resultant pot ésser significatiu. Per tant, incidir sobre totes aquestes activitats implica una millora
ambiental important i suposa un pas que confirma que estem en el bon camí cap a una societat més sostenible. El
document que teniu a les mans pretén ser una eina per a la millora ambiental a la vostra empresa o institució.
Informació general

reducció

reutilització

reciclatge

dificultat

impacte
ambiental

Fluxos de residus

paper

envasos

RAEE

fracció
orgànica

cost

Objectius
Directes:
Reduir els residus d'envasos amb la promoció d’elements reutilitzables. Aquesta acció seria sensibilitzar els vostres
empleats sobre la problemàtica dels residus d'envasos.
Indirectes:
Sensibilitzar els empleats en temes de prevenció de residus.

Què inclou?
Informació sobre els beneficis ambientals dels productes / articles reutilitzables
Informació sobre els beneficis ambientals dels productes menys envasats
Informació sobre els residus d'envasos
With the support of
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Què necessiteu?
Tasses reutilitzables per a begudes calentes
Carmanyoles reutilitzables
Informació i material de comunicació: aconseguiu el material informatiu de la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus per informar els empleats sobre la problemàtica dels residus d'envasos. Proveïu-vos també de mesures
relatives a la prevenció de residus d'envasos; aconseguiu el cartell promocional per fer publicitat de la vostra acció.
Preparareu el material específic per fer publicitat de la vostra acció i per informar els treballadors sobre les mesures
adoptades.
Eines: tasses reutilitzables, carmanyoles reutilitzables.
Eines per portar a terme aquesta acció
Una màquina de cafè amb una opció per a tassa reutilitzable
Què és? Una màquina de begudes amb una opció per
begudes directament en tasses reutilitzables.

servir

Com es fa servir?
o Si cal, demaneu al vostre proveïdor de begudes
perquè reajusti la màquina per servir tasses
reutilitzables.
o Informeu al vostre personal intern sobre els beneficis
ambientals d’usar tasses reutilitzables.
Què avaluem? La quantitat de tasses d'un sol ús tasses llençades
abans d'implementar la mesura.

Tasses de cafè reutilitzables
Què és? Dóna tasses reutilitzables per al personal.
Com les utilitzem?
o Doneu tasses reutilitzables de cafè al personal
o Informeu com ho han de fer per seleccionar l'opció
reutilitzable a la màquina
Què avaluem? La quantitat de tasses d'un sol ús llençades abans
d'implantar la mesura.

With the support of
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Carmanyoles reutilitzables
Què és? Repartiu carmanyoles reutilitzables entre el
personal i animeu a usar-les en comptes d'embolcalls de
plàstic o alumini d’un sol ús.
Què avaluem? La quantitat d’embolcalls d’un sol ús
llençats abans i després del lliurament de les carmanyoles
reutilitzables.

Eines de comunicació de suport

Un panell per mostrar les millors pràctiques
ambientals dutes a terme en prevenció de
residus
Què és? Aquest panell inclou un checklist
amb tots els compromisos assumits en
matèria de prevenció de residus. Això
animarà el personal per seguir amb la bona
feina.
Com es fa servir?
o Comproveu
tots
els
compromisos assumits.
o Mostreu-los
en
aquest
panell.
o Mostreu aquest panell en un
lloc estratègic.
Què avaluem? El nombre d’objectius
aconseguits. L’evolució dels resultats
assolits a través del temps.

With the support of
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Un adhesiu amb un distintiu
Què és? Un adhesiu per informar que la vostra empresa/institució
porta a terme pràctiques en la prevenció de residus.
Com es fa servir?
o Mostreu aquest adhesiu en un lloc estratègic.
Què avaluem? El nombre d’empreses/institucions participants.

Preparant l’acció
Abans de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (un mes abans)
Compteu i peseu la quantitat de tasses d’un sol ús que s’han servit a través de la màquina de cafè.
Trobeu un proveïdor local de tasses de cafè reutilitzables.
Mesureu i peseu la quantitat d'envasos que es llencen al menjador de la vostra companyia/institució. Només
mesureu i peseu els envasos directament relacionats amb l'esmorzar/dinar, com l'embolcall d'alumini, els
envasos d'aliments, els coberts d'un sol ús, etc.
Trobeu un proveïdor local de carmanyoles reutilitzables.
Trobeu un lloc estratègic on instal·lar el panell per mostrar els compromisos i fites assolides.

Implementant l’acció = el dia de l’acció

Doneu tasses reutilitzables als empleats.
Traieu els gots d’un sol ús de la màquina de cafè.
Mostreu el material informatiu en un lloc prominent.
Informeu els empleats sobre els compromisos que esteu a punt d’assumir.
Animeu els empleats a que facin servir les tasses de cafè i les carmanyoles reutilitzables.
Avaluació i feedback

Tant l’acció de fomentar l’ús de tasses de cafè reutilitzables com l'opció de poder demanar cafè sense tassa a la
màquina estan directament relacionades. Les dues tenen per objectiu prevenir els residus d'envasos.
Per tal d'avaluar els resultats d'aquestes accions, heu de:
1. En el període d’un mes, compteu i peseu (en kg) la quantitat de gots d'un sol ús lliurats a través de la
With the support of
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màquina de cafè.
2. Una vegada estigui disponible l'opció de poder demanar cafè sense got/tassa a la màquina, compteu el
nombre de cafès servits a través d'aquesta opció.
3. Mostreu la quantitat de cafès servits a través de l'opció sense got/tassa. Assigneu aquest número a una
tassa d'un sol ús (en kg). Finalment mostreu la quantitat de gots d'un sol ús que s’han evitat (en kg) durant
un mes.
Les carmanyoles reutilitzables també tenen per objectiu evitar els residus d'envasos.
Per tal d'avaluar els resultats d'aquesta acció, heu de:
1. En el període d’un mes, compteu i peseu (en kg) la quantitat d'envasos directament relacionats amb
l’esmorzar/dinar (embolcall d'alumini, envasos d'aliments, coberts d'un sol ús coberts, etc.).
2. Quan hàgiu lliurat les carmanyoles reutilitzables, comenceu a comptar la quantitat de residus d'envasos
relacionats amb l’esmorzar/dinar. Feu-ho durant un mes.
3. Mostreu la quantitat de residus d'envasos que s’han evitat (en kg) durant un mes.
En tots els casos, informeu dels resultats (quantitatius i qualitatius) al vostre coordinador de la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus.
Per a més informació
Material informatiu sobre residus d’envasos
 Consells sobre com reduir els residus d’envasos (en anglès):
http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/Factsheet_Reduce-excessive-packaging_EN.pdf
Exemples d’accions (més exemples a www.ewwr.eu):
 “Menys és més” Ajuntament de Barcelona (CAT) 2011:
Es van portar a terme un gran nombre d'activitats, agrupades per fluxos de residus, per oferir idees i eines
orientades a la prevenció de residus.http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011Case%20studies_Administration_Catalonia.pdf
 “Guia de l’oficina verda” (CAT):
Una guia amb consells i exemples per portar a terme accions ambientals a l’oficina.
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/guiaverda.pdf
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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Oficines amb poc paper
Les empreses, escoles, administracions i associacions consumeixen en les seves oficines grans quantitats de paper
cada any. Un volum que pot reduir‐se de manera senzilla: durant la EWWR introduïu algunes pràctiques a la vostra
empresa i comproveu com el vostre consum de paper —i de residus de paper generats— es redueix
considerablement.
Informació general

reducció

dificultat

reutilització

impacte
ambiental

foment del
reciclatge

Flux de residus

paper

envasos

RAEE

fracció
orgànica

cost

Objectius
Fer més conscients els treballadors dels avantatges i les diferents maneres d'utilitzar menys paper.
Reduir el consum de paper a dins l'empresa:
identificar on s'origina el consum de paper (on, quan, com, per què); i
trobar maneres de compensar‐ho, almenys fins a cert punt.
Avaluar l'efectivitat de les mesures adoptades per reduir el consum de paper, i sobretot els costos, la
comoditat (p. ex. tenir més espai), etc. que en resulten.
Què necessiteu?
Una eina que ens permeti avaluar la situació
Què és? Un full de càlcul que podeu utilitzar per mesurar el vostre consum de paper (per a escriptura o
impressió), independentment del format (A4, A0, bobina, etc.).
En què consisteix? Cada informe de consum té tres etapes:
1/ Determinar els principals tipus de paper utilitzats i el seu pes unitari en kg.
2/ Calcular el consum inicial.
3/ Mesurar el consum després d'adoptar les mesures proposades.
Què es pot utilitzar per avaluar? La quantitat de paper que finalment no hem llençat.
Amb el suport de
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Poden considerar‐se tres nivells diferents d'acció. Les eines poden variar, segons què escollim:
1. Les decisions individuals del personal. L'acció individual és la menys costosa i la més senzilla d'aplicar. Suposa
augmentar la sensibilització i també la formació del personal per aconseguir que reflexionin abans d'utilitzar el
paper. Per exemple, imprimir les dues cares del paper, no imprimir els correus electrònics, llegir i modificar
documents a la pantalla, reduir el nombre de pàgines que mitjançant la configuració d’impressió, etc.
Un adhesiu «doble cara»
Què és? Un adhesiu que convida (recorda) el personal a imprimir les dues cares del paper.
En què consisteix? S'enganxa a les impressores i fotocopiadores o també a l'ordinador.
Pòster «doble cara»
Què és? Un pòster que convida (recorda) el personal que imprimeixin les dues cares del paper.
En què consisteix? Cal col∙locar‐lo a prop de les impressores i fotocopiadores.
Intranet
Què és? Un article a la intranet de l'empresa que motivi el personal a imprimir per les dues cares.
En què consisteix? Publiqueu un article on line abans de la EWWR per anunciar la iniciativa i durant la EWWR per
donar consells diaris.
2. Decisions organitzatives i estructurals. Aquesta acció requereix més esforç. Per exemple, l'equip d'informàtics de
l'empresa poden intentar adaptar els equips informàtics: impressió en mode econòmic, impressió per les dues cares
com opció predeterminada (als ordinadors i impressores), arxiu virtual en un disc òptic o al servidor, etc. També
implica adaptar els processos de treball corporatius: prioritzar les transaccions electròniques, distribuir newsletters
en format electrònic en comptes de paper, enviar la correspondència per correu electrònic en comptes de correu
postal (factures, nòmines, etc.), utilitzar la firma electrònica, etc.
Comptador personal per registrar el consum de paper
Què és? Una eina informàtica que mesura, registra i mostra el consum de paper. Aquesta eina proporciona
resultats en xifres a l'usuari i l'informa millor de quin és el seu consum personal.
En què consisteix? S'ha d'instal∙lar a l'ordinador de cada membre de personal. Què es pot utilitzar per avaluar? La
quantitat de paper que hem evitat llençar.
3. La política de compres. És una gestió centralitzada de les compres que implica optar per fotocopiadores que
poden fer còpies per les dues cares, dispositius multifuncionals i col∙lectius (p. ex. una màquina per
planta/departament en comptes d'impressores individuals), un programari adequat, etc.
Guia de «compres sostenibles»
Què és? Una guia pràctica que mostra com fer compres més sostenibles i promou condicions socials adequades.
En què consisteix? És útil bàsicament per localitzar els millors equipaments, els programaris més adequats, etc.
per a la vostra empresa i que us ajudaran a optimitzar el consum de paper.

Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Mitjançant una calculadora o qualsevol altre mètode de mesura (manualment, amb un programari
professional o una aplicació on line, etc.), es registra el nombre de participants i es calcula la quantitat de
paper utilitzat durant un període determinat, per exemple una setmana, abans d'implantar noves accions.
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Comproveu quin es el consum general de paper i, si convé, també el consum per departament i/o tipus
d'activitat
Tingueu en compte que el període ha de ser suficientment llarg perquè sigui representatiu de quines
són les vostres pràctiques (una setmana mínim, o millor comprovar‐ho quatre setmanes diferents i fer
una mitjana en cas que la vostra activitat sigui estacional).
Estudieu quina mesura o mesures poden adoptar‐se a la vostra empresa.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Un mes abans de la EWWR
Incrementar la sensibilització: informeu el personal (en persona, per la intranet, per correu electrònic, etc.)
de les accions que s'adoptaran per estalviar paper i consciencieu la gent de la utilitat del projecte.
Elecció de les eines: segons el tipus d'acció que hàgiu decidit emprendre després de l'auditoria prèvia,
elegiu les eines més adequades i personalitzeu‐les d'acord amb els vostres hàbits de consum. Prepareu un
missatge de sensibilització i demaneu al personal que busqui un dia per fer una reunió informativa.
Implementar l'acció
Implementant l’acció = el dia de l’acció
Durant la EWWR
A l'inici de la setmana, anuncieu el llançament del projecte: utilitzeu les eines de comunicació (pòsters,
adhesius, etc.) per difondre el missatge de sensibilització. Després instal∙leu les eines (mesures tècniques)
que heu decidit adoptar.
Animeu regularment els participants a seguir les noves mesures (cada matí per exemple).
Calculeu la quantitat de paper utilitzat amb la calculadora o qualsevol altre mètode que tingueu a l'abast.
La diferència entre la quantitat de paper quantificat durant la setmana de referència (abans d'introduir les
mesures) i la quantitat de paper utilitzat i quantificat durant la EWWR és igual a la quantitat de paper que
hem evitat llençar gràcies a la vostra acció.
Porteu a terme una avaluació interna sobre l'efectivitat de cada acció.
Informeu el personal dels resultats per tal d'encoratjar‐los a continuar aplicant les mesures adoptades.
Més informació
Exemples d'eines :
 Calculadora (full d'Excel que podeu descarregar), pòster «doble cara», etc.
http://www.environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-desdechets/les-bons-gestes-par-type-de-dechet/papier-et
 Guia de compres sostenibles: http://guidedesachatsdurables.be
 Adhesiu «doble cara»:
Altres eines disponibles per a aquesta activitat:
o http://savepaper.com.au/save‐paper
o Bèlgica: http://www.moinsdepapier.be/
o Prevenció de residus de paper a l’empresa: http://goo.gl/tl6Uvt
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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Recollida selectiva a la feina
Principi: Destacar la importància de la recollida selectiva i foment del reciclatge als centres de treball (de les
administracions, associacions, escoles, hospitals, universitats, empreses...) ensenyar la gent a fer‐la correctament
establint les bases per a una vida més sostenible.
Informació general

reduir

reutilitzar

foment
del
reciclatge

dificultat

Impacte
ambiental
paper
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Matèria
orgànica
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Objectius
L’objectiu principal és reduir la quantitat de residus municipals
Aconseguir percentatges més alts de recollida selectiva
Major conscienciació mediambiental
Major compromís i confiança de la gent en la recollida selectiva

Què necessiteu?
Inspecció sobre el terreny – Visita a una planta de tractament de residus
Què és? Una eina que permet apropar la gent a la qüestió i ajudar‐los
a entendre d’una manera senzilla cap a on van els fluxos de la
recollida selectiva en el mateix lloc on es tracten els residus. La planta
obre les portes al públic. Es tracta d’una bona iniciativa si hi ha alguna
planta a les rodalies.
En què consisteix? Manteniu el contacte amb empreses de tractament
de residus de la vostra zona i negocieu la possibilitat de fer‐hi visites.
Com avaluar‐ho? Nombre de participants

Amb el suport de
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Newsletter
Què és? El butlletí electrònic o newsletter ofereix informació diària sobre
fluxos concrets de residus. Un resum curt i concís que aporta informació nova
i útil sobre la importància de la recollida selectiva i la tria ben feta.
En la cinquena edició es parlarà de:
Dilluns – informació general sobre la recollida selectiva i la seva importància
Dimarts – tot sobre la recollida de plàstic i metall
Dimecres – tot sobre la recollida de paper
Dijous – tot sobre la recollida de vidre
Divendres – tot sobre la recollida de RAEE + perillosos + bateries
En què consisteix?
o Un cop fet el registre, s’enviarà els butlletins a la persona de contacte
o La persona de contacte reenviarà el butlletí als participants al seu lloc de
treball
o Si no es pot utilitzar una edició electrònica, el contingut s’haurà de
presentar cada matí als participants.
Com avaluar‐ho? Nombre de butlletins enviats + nombre de participants a qui
s’ha enviat el contingut. També es pot mesurar la quantitat de residus
recollits selectivament. Si, prèviament, ja es feia recollida selectiva, es podrà
conèixer l’eficiència del projecte comparant el total de residus recollits abans
i després de l’acció. Fins i tot aquestes dades es podrien analitzar
separadament per a cada flux de residus.
Pòsters:
Què és? Pòsters que informen els participants sobre l’acció i també
sobre els cubells. Es poden descarregar de la pàgina web o també es pot
crear un pòster especial en 3D per informar la gent de què poden llençar
en cadascun dels diferents cubells.
En què consisteix? Cal penjar els pòsters en punts estratègics perquè
captin l’atenció dels participants. Els pòsters en 3D s’han de col·locar
sobre els cubells per facilitar la recollida selectiva.
Com avaluar‐ho? Nombre de pòsters impresos, creats i col·locats. El
percentatge de residus separats incorrectament: si la quantitat és baixa,
vol dir que les eines han fet la seva funció.
Cubells casolans:
Què és? Per tal de sensibilitzar el públic, es poden dissenyar uns cubells
per a la recollida selectiva amb capses de cartró o també decorar cubells
ja existents.
En què consisteix? Podem decorar o pintar les capses o cubells. Es
poden fer fotografies de les millors idees i fins i tot fer un concurs.
Com avaluar‐ho? Nombre de cubells creats i decorats + quantitat de
materials recollits.
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Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Localitzeu centres de tractament de residus, aconseguiu la informació de contacte i inicieu converses per a una
possible visita (cal preveure el nombre màxim i mínim de participants a la visita).
Establiu l’horari i durada de la visita.
Descarregueu‐vos el material informatiu de la pàgina web.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Aquesta fase ha d’iniciar‐se almenys 1 o 2 mesos abans de la implementació de l’acció.
Designeu els responsables designar algun responsable/responsables que facin el pesatge dels residus separats
Establiu la freqüència per fer els pesatges dels contenidors per poder quantificar l’activitat saber la diferència
abans i després de la campanya.
Anuncieu la visita al vostre públic objectiu: registreu els participants i organitzeu la visita i com arribar‐hi.
Avalueu la situació de la recollida selectiva en l’organització – comproveu si es fa, les quantitats de residus que es
recullen separadament.
Fixeu el nombre de cubells que seran necessaris:
 Si hi ha prou cubells: anuncieu el concurs de decoració de cubells.
 Si no hi ha prou cubells: recolliu capses de cartró i després decoreu‐les.
Descarregueu els pòsters generals de la pàgina web per informar la gent sobre la recollida selectiva.
Dissenyeu els vostres propis pòsters (poden ser pòsters en 3D) per informar sobre els tipus de residus que es
poden posar a cadascun dels cubells.
Col·loqueu els pòsters i els cubells en un lloc visible.
Implementar l'acció
Un cop es tinguin els newsletter: la persona de contacte ha de reenviar‐los cada dia als seus companys de feina, o
presentar el contingut als participants.
Organitzeu la visita al centre.
Feu promoció de la recollida selectiva al llarg de tota la setmana.
Per calcular l’eficiència del newsletter cal mesurar els diferents fluxos de residus per separat cada dia (p. ex. Si el
dimarts és el dia del plàstic, al final de la jornada es mesurarà la quantitat de plàstic recollit).
Mètode d’avaluació
Mesurar la participació
Compteu els participants de la visita a les instal∙lacions de tractament de residus.
Compteu quantes vegades s’han descarregat els pòsters i també el nombre de pòsters en 3D que s’han
confeccionat.
Compteu les adreces de destinataris de les newsletters.
Compteu el nombre de cubells decorats i el nombre de participants al concurs.
Mesurar els residus de la recollida selectiva
Calcular la quantitat de residus procedents de la recollida selectiva és molt senzill. Cal mesurar cada dia els
residus recollits per flux de residus (p.e. Si el dimarts és el dia del plàstic, al final de la jornada, cal mesurar
la quantitat de residus plàstics).
Si les quantitats de residus separats –abans i després de l’activitat– es resten dels altres, obtindrem el resultat
directe de l’acció expressat en quantitat de residus procedents de la recollida selectiva.
Mesureu el percentatge de residus separats incorrectament.
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Més informació
Exemples d’accions (més exemples a www.ewwr.eu)
Administració/Autoritat pública
 Ixelles Municipality (BE ‐ 2013)
 Regione Emilia‐Romagna, Gruppo Hera, Amministrazioni Penitenziarie Emilia‐Romagna, coop Gulliver, coop
IT2, coop Il Germoglio, Techne, Cefal, Consorzi produttori di AEE Ecolight e Ecodom (IT ‐ 2013)
 Cherwell District Council (UK ‐ 2012)


Campanyes institucionals sobre la recollida de residus a l’ARC
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/campanyes/

Associació/ONG
 Abierto hasta el amanecer (ES ‐ 2011)
Empresa/Indústria
SEUR (ES ‐2013)
Centre educatiu
 2. Számú kindergarten de Dabas (HU ‐ 2013)
Altres


CIAL ‐ Consorzio Imballaggi Alluminio (IT ‐ 2012)

Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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