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Iniciatives de reutilització
Principi: reutilitzar materials i envasos abans que es converteixin en residus
Reutilitzar significa recuperar i tornar a utilitzar objectes o els seus components: la reutilització de diferents materials
i envasos té un impacte significatiu en termes ambientals. La reutilització, a més de la prevenció, ajuda a evitar els
residus i a optimitzar materials i envasos ja existents i que han estat dissenyats per a ser llençats. Així doncs, la
manera més efectiva de prevenir els residus és, en primer lloc, no generar‐los. La fabricació d’un nou producte
implica l’ús d’una quantitat important de materials i energia: les matèries primeres s’han d’extreure de la terra, i el
producte s’ha de fabricar i després transportar al lloc on serà venut. Com a resultat, la reducció i la reutilització són
les maneres més efectives d’evitar malbaratar recursos naturals, protegir el medi ambient i estalviar diners. La
reutilització també:
• Redueix la contaminació al disminuir la necessitat d’extreure noves matèries primeres;
• Redueix els gasos d’efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic mundial;
• Ajuda a conservar el medi ambient per a generacions futures;
• Estalvia diners;
• Redueix la quantitat de residus que caldrà reciclar o enviar als abocadors o incineradores.
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Fracció orgànica

Objectius

Animar la gent a reutilitzar.
Fer entendre a la gent que el fet de no utilitzar un objecte no significa que s’hagi de llençar a les
escombraries.
Prevenir els residus i animar la gent a intercanviar objectes.
Utilitzar els objectes al llarg de tota la seva vida útil.
Allargar la vida útil dels productes amb una reparació.
Estalviar energia en la fase de producció.
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Què necessiteu?
Regal sostenible
Què és? El paper utilitzat per embolicar regals és d'un sol ús, la qual cosa suposa un
impacte significatiu en la producció de residus. Usat només per embolicar i amagar
l'objecte, es transforma immediatament en un residu: aquesta acció pretén promoure
la reutilització de paper ja utilitzat (paper de regal reciclat, diaris, etc.) per embolicar
els regals i reduir així l'ús de materials d'un sol ús.
En què consisteix?
o La utilització de paper reciclat serà promoguda per l'administració o les
ONG en una reunió amb tots els membres de l'associació o botiguers
de l'àrea de competència de l'administració corresponent. Es convidarà
els comerciants a participar‐hi i a exposar als seus aparadors un plafó
per explicar la iniciativa.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de comerços participants, nombre de
regals preparats.
Dia de la reutilització
Què és? L'acció consisteix en una jornada de promoció de l'intercanvi
d'objectes entre els ciutadans. En aquest sentit, hi ha d'haver un lloc de trobada
on els particulars, les administracions i les ONG puguin organitzar un mercat que
promogui la permuta i l'intercanvi d'objectes per prevenir que es converteixin
en residus.
En què consisteix?
o L'acció s'ha d'organitzar en forma de petit mercat en què els
participants acordin intercanviar lliurement objectes, que siguin
de valor equivalent i que ja no facin servir.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre d'objectes intercanviats, nombre de
participants.

Concurs de reutilització
Què és? El concurs ha de ser organitzat per l'administració o l'ONG
corresponent i premiarà la reutilització més creativa d'objectes comuns abans
que es converteixin en residus. Cal fixar una normativa amb els detalls de la
iniciativa creativa per estimular la reutilització d'objectes que ja no s'usin.
En què consisteix?
o Durant la setmana, les diferents propostes participants al
concurs seran avaluades per les persones encarregades de
l'administració o associació corresponent.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de participants.
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Material comú d'informació

Plafó informatiu sobre els regals sostenibles.
Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Un mes abans de la EWWR
Regal sostenible:
Elaboració dels plafons
Primera reunió amb els comerciants
Dia de la reutilització:
Auditoria sobre el flux de residus i la producció de residus
Anàlisi d'iniciatives similars
Concurs de reutilització:
Preparació del concurs i de la normativa corresponent

Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Tres setmanes abans de la EWWR
Regal sostenible:
Reunió amb els comerciants per desenvolupar la iniciativa
Impressió dels plafons
Dia de la reutilització:
Definició de la ubicació del mercat i dels expositors
Concurs de reutilització:
Divulgació del concurs a través de la pàgina web de l'administració o ONG
Implementar l'acció
Durant la EWWR
Regal sostenible:
Els comerciants han de realitzar un registre dels regals fets amb paper reciclat
Dia de la reutilització:
Durant la jornada, cal calcular tant el nombre de participants com el d'objectes intercanviats
Concurs de reutilització:
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El comitè de representants de l'administració o ONG ha d'avaluar els projectes participants al concurs i
anunciar el guanyador

Mètode d'avaluació
Regal sostenible
Podeu avaluar l’impacte de la iniciativa comptant el nombre d’objectes embolicats amb paper reciclat; gràcies al
registre dels botiguers podreu quantificar tots els objectes i la quantitat aproximada de paper estalviat i paper
reciclat que s’ha reutilitzat.
Es comptaran els regals embolicats amb paper reciclat i es quantificarà el pes i el nombre de targetes de
regal noves/no utilitzades.
Dia de la reutilització
Gràcies al registre, en acabar l’activitat podreu comptar el nombre d’objectes intercanviats i calcular el pes
aproximat dels residus evitats.
Amb la xifra d’objectes, es pot calcular el pes aproximat dels residus evitats així com l’impacte en CO2
corresponent.
Concurs de reutilització
Gràcies a les avaluacions de totes les respostes rebudes, podeu calcular el pes dels residus evitats i publicar els
resultats a la pàgina web.
Les respostes rebudes se sotmetran a una avaluació tècnica per calcular el total de residus evitats.

Més informació

Exemples d’accions
o Ajuntament de Watermael‐Boitsfort ‐ Service du Développement Stratégique et Durable (Agenda 21),
Festival de donacions, Bèlgica, 2010
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Brussels.pdf
o Abierto hasta el amanecer, Eco Fest‐R, Espanya, 2011 www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011‐
Case%20studies_NGO_Asturias.pdf
o Kleidertauschparty (Festa d’intercanvi de roba), Ministeri de Medi Ambient / NABU, Alemanya, 2012
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011‐Case%20studies_NGO_Germany.pdf
Enllaços d’interès
o Festival del riuso: www.festivaldelriuso.it

Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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