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El mercat de reparació
Principi: promoure activitats de reparació
Aquesta acció promou les activitats de reparació i la prevenció de residus. Gràcies al mercat de reparació podem
evitar generar una gran quantitat de residus procedents d’objectes que poden reparar‐se o simplement actualitzar‐se
amb l’ajuda d’experts.
Molts objectes es converteixen en residus només perquè han quedat vells o s’han trencat. Tanmateix, amb el consell
d’un expert en reparacions podem tornar a utilitzar‐los i així evitar que productes que encara són funcionals es
converteixin en residus. La reparació té un impacte ambiental molt ampli perquè hi ha moltes coses que poden
funcionar durant molt de temps, i potser només necessiten una reparació parcial o simplement una actualització. En
el cas d’equips tecnològics, en la majoria de casos una actualització de programari pot solucionar molts problemes
de compatibilitat amb altres dispositius i evitar que es converteixin en residus.
L’organització de senzilles activitats que ensenyin la gent a reparar i arreglar objectes o actualitzar programari és
una gran oportunitat per reduir i prevenir els residus!
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Prevenir els residus i promoure la reparació
Animar la gent a dur a terme activitats de reparació
Ensenyar la gent a reparar objectes
Animar la gent a reparar en comptes de comprar nous objectes
Promoure actualitzacions de programari en els aparells tecnològics d’ús habitual
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Materials d'informació
Què és? Díptics, plafons per informar els ciutadans sobre les activitats de
reparació i implicar les persones en el mercat.
En què consisteix?
o Aquests materials han de contenir tota la informació sobre les
activitats de reparació i animar els ciutadans a reparar i reduir el
flux de residus.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de materials, nombre de
participants.

Tallers sobre reparació
Què és? Taller per ensenyar els participants a reparar objectes i prevenir
residus. El taller ha d'estar coordinat per experts que ensenyin a usar eines
simples per reparar objectes comuns (mobles, joguines, etc.) que es podrien
reutilitzar durant un llarg període. Els cursos haurien de durar mitja jornada i ser
principalment demostratius.
En què consisteix?
o Taller de mig dia per ensenyar els participants a reparar objectes.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de tallers, nombre de participants,
nombre d'objectes reparats.
Taller d’actualització de software
Què és? Taller per explicar a les persones la importància d'actualitzar el programari
per poder reutilitzar els aparells tecnològics. Sovint, les impressores, els ordinadors, els
mòbils i altres aparells tecnològics es converteixen en residus només perquè no són
compatibles amb altres programaris: amb l'actualització del software, podeu conservar
la mateixa estructura de hardware i continuar fent servir els mateixos aparells.
En què consisteix?
o Taller de mig dia amb informació teòrica i pràctica sobre com
actualitzar el software de diversos aparells d'ús comú.

Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de tallers, nombre de participants.

Material comú d'informació
Plafons
Díptics
Materials informatius dels tallers
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Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Un mes abans de la EWWR
Es duu a terme una auditoria per tenir una visió general del flux de residus. L'auditoria permet fer‐se una idea de la
situació de partida, saber la quantitat i la qualitat del flux de residus, l'existència d'iniciatives similars i quines
organitzacions o empreses privades de la zona duen a terme tasques de reciclatge i recuperació. L'auditoria també
aportarà informació als agents del territori implicats en l'acció.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Tres setmanes abans de la EWWR
Cal elaborar i imprimir materials de comunicació per informar la gent sobre el mercat i convidar els ciutadans a
participar‐hi: el mercat s'ha d'organitzar en un lloc accessible i cal fer‐ne publicitat als principals mitjans de
comunicació locals.
Implementar l'acció
El mercat s'ha de celebrar un dia durant la EWWR. S'han d'organitzar 2 tallers de cada tipus: els tallers han de
comptar amb la participació d'un mínim de 15 persones i han de ser coordinats per un expert amb l'ajuda d'una
presentació en PowerPoint.

Mètode d'avaluació

Nombre de materials
Nombre de tallers
Nombre de participants al taller
Nombre d'objectes reparats, quantitat en kg
Més informació
Exemples d’accions
o Estació de Bicicletes de Glasgow, Bike Amnesty, 2013
www.ewwr.eu/docs/case_studies/UK_Scotland_Nominee_2013_CSF.pdf
o Hamilton Furniture Initiative, amb el Consell de South Lanarkshire, Zero Waste Scotland, Escòcia, 2010
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Scotland.pdf
o RecupDay – Ajuntament d’Ixelles– accions guanyadores en la categoria d’Administracions en l’edició de
2013 de la EWWR: www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_Awards_admin_CSF.pdf
Enllaços d’interès
o Triciclo e i Laboratori del riuso: www.triciclo.com/italiano.htm
o Occhio del Riciclone: www.occhiodelriciclone.com.
o Binario Etico: www.binarioetico.org
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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