Dia temàtic de la Prevenció 2016 Prevenció de residus
d'envasos: Utilitza’n menys!

Bar d'aigües – Feu un favor al medi
ambient i beveu aigua de l'aixeta
L'aigua embotellada s'ha convertit en una de les imatges més habituals de beure aigua. No obstant això, la producció
i el consum d'ampolles està afectant de manera molt important el medi ambient a causa de l'ús intensiu de recursos
i la generació de residus. Beure aigua directament de l'aixeta podria resoldre aquests problemes ambientals!
Malauradament, moltes ampolles de plàstic usades van a parar als abocadors, es converteixen en escombraries al
nostre voltant i acaben constituint un perill, especialment per als ecosistemes marins.1. Tanmateix, l'accés a fonts
d'aigua potable més segures s'ha incrementat d'un 76% el 1990 a un 91% el 20152. A la Unió Europea, que compta
amb una història de més de 30 anys en matèria de polítiques de l'aigua, l'aigua de l'aixeta destinada al consum humà
és segura i està garantida per Directiva de l'Aigua,d'acord amb els estàndards que defineix la Organització mundial
de la Salut. Les males notícies són que hi ha països com ara Itàlia, Alemanya o França, on l'aigua de l'aixeta es pot
beure perfectament, que estan entre els primers consumidors d'aigua embotellada d'Europa i inclús del món3. A
més, la demanda d'aigua embotellada creix també en els països en vies de desenvolupament. El que més preocupa
de l'aigua embotellada són els seus envasos i l'efecte general que aquests tenen sobre el medi ambient. No té sentit,
doncs, deixar de beure aigua embotellada i començar a beure aigua de l'aixeta? Especialment allà on s'ha certificat
que l'aigua de l'aixeta és segura? Per no parlar dels avantatges financers del consum d'aigua de l'aixeta, que és molt
més barat que consumir aigua embotellada.
Per aquest motiu, el bar d'aigües és una manera excel·lent de mostrar que l'aigua de l'aixeta és tan bona com
l'embotellada. Per organitzar-lo només cal que tingueu prou enginy per barrejar gots d'aigua de diferents tipus amb
gots plens d'aigua de l'aixeta i convidar els participants a tastar, si en son capaços, les diferències entre elles. Fer
que sembli un bar pot fer-lo encara més atractiu.

Objectius
Crear consciència pel que fa a la quantitat de residus d’envasos i embalatges que es produeix per beure aigua
embotellada.
Promoure el fet que les accions per reduir els residus d’envasos es poden dur a terme cada dia.
Crear consciència pel que fa als bons costums relatius a la reducció de residus, incloent-hi beure aigua de l'aixeta.
Crear consciència sobre els temes ambientals i socials associats a l'aigua embotellada.
Consulteu més informació i inspireu-vos en la secció Material informatiu.

Què necessiteu
Un estand/taula per col·locar-hi les ampolles i els gots dels diferents tipus d'aigües. Podeu organitzar-ho com si
fos un bar o fins i tot un laboratori.
Un lloc on ubicar el vostre estand.
Gerres de vidre per a l'aigua i gots de vidre per donar les mostres . Recordeu anotar quin tipus d'aigua hi ha a
cada got per a la vostra informació. Podeu utilitzar adhesius de colors per distinguir-ne els diferents tipus.
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Material d'informació i comunicació: Anuncieu l'acció a la vostra comunitat. Prepareu materials informatius,
com ara informació relativa a l'embotellament d'aigua, com evitar els residus d'envasos i embalatges, i estigueu
preparats per difondre-la. Inspireu-vos tot fent una ullada a la secció següent, Més informació.
SUGGERIMENTS: Eviteu la impressió d'una quantitat excessiva de pòsters i fullets per a l'esdeveniment i recicleu les
ampolles que heu comprat per al tast d'aigües.

Prepareu l’acció
Abans de la EWWR
Decidiu quines marques d'aigua embotellada utilitzareu. Conserveu les etiquetes, atès que aquestes indicaran els
materials de què està feta l'ampolla, així com el tipus d'aigua. Registreu-ne la informació.
Prepareu informació per distribuir sobre els costos de l'aigua embotellada pel que fa als residus i els efectes al
medi ambient, però també sobre les raons per les quals l'aigua de l'aixeta és tan segura i bona com l'embotellada.
Aquesta informació també pot ser útil si els participants plantegen preguntes. Feu un cop d'ull a la secció següent,
Més informació.
Trieu el vostre públic objectiu. Poden ser famílies, adolescents, els vostres veïns, companys de feina, etc.
Determineu la franja horària per a l'acció.
Prepareu un document on registrareu els participants i també els seus comentaris. També el podeu organitzar
com un sistema de puntuació per a cada tipus d'aigua; per fer-ho, caldrà que prepareu un qüestionari.
Per preparar les mostres d'aigua, adquiriu l'aigua embotellada amb antelació.
CONSELL: Si voleu fer-ho més divertit per als nens, també podeu preparar un a sessió de tast a cegues.
Pre-EWWR (amb una o dues setmanes d'antelació)
Augmenteu la publicitat de l'esdeveniment.
En cas que no tingueu prou gots, podeu animar els participants a portar els seus. Eviteu sempre l'ús de gots no
reutilitzables.
Per tal d'evitar residus, us recomanem que feu promoció del bar d'aigües mitjançant els canals digitals: utilitzeu
el correu electrònic, les xarxes socials i altres mitjans. Feu servir informació sobre envasos, mesures de prevenció
de residus i aigua embotellada per generar interès.

Implementació de l’acció = dies de l’acció!
Organitzeu el vostre estand amb els recipients d'aigua i les seves etiquetes corresponents mirant cap al davant
(els podeu marcar amb nombres, lletres, colors o de qualsevol altra manera). També cal que hi hagi lloc per als
gots, tan els que s'han fet servir com els que no.
Comenceu a convidar els assistents a tastar els diferents tipus d'aigües.
Registreu les opinions i comentaris del tast.
Amb un somriure, doneu prioritat a l'aigua no embotellada per tal de fomentar la reducció dels residus d'envasos
i embalatges.
Demaneu les dades de contacte als participants per compartir resultats i fotografies després de l'esdeveniment.
Feu fotografies i vídeos.
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Avaluació i comentaris
Després de la EWWR
Analitzeu els qüestionaris o els documents de qualificacions on heu registrat la informació.
Envieu comentaris al vostre coordinador: nombre de participants, quantitat de residus evitats, etc.
Envieu fotografies i vídeos de l'acció al vostre coordinador.
No us oblideu d’enviar els vostres comentaris als participants, així com les fotografies i els vídeos.
Si és possible, feu un seguiment dels participants i comproveu si heu contribuït a generar un canvi positiu en el
seu estil de vida i hàbits quotidians.

Més informació
Documents de suport: Agenda/Diari de residus (per omplir) i Agenda/Diari de residus (per imprimir)
Consells per reduir els residus d'envasos i embalatges
Compartiu el vostre compromís amb la reducció de residus amb la nostra eina en línia:
www.ewwrcommitment.eu
Més contingut del lloc web de la EWWR
o More tips to reduce waste
o Reduce waste
o 12 good habits for reducing waste
Guia de bones pràctiques de la EWWR
Exemples d’accions
o Current water fountains to avoid bottled water consumption (ES)
o Tap water: "cheers!" and less waste @ VUB (BE)
o Adopt a fountain - ADOTTA UNA FONTANA(IT)
o Life without plastic cups is fantastic - La vie sans gobelet plastique, c’est fantastique (BE)
Enllaços d'interès
o Top Bottled Water Consuming Countries
o Bottled Water Waste Facts
o Bottled Water Facts
o How to ditch bottled water in 2016: An action plan
o Video: Is Bottled Water Really Better Than Tap Water?

Lloc web dels coordinadors de la EWWR/contacte: www.ewwr.eu/en/coordinators/ewwr
Setmana Europea de la Prevenció de Residus: www.ewwr.eu contact@ewwr.eu Facebook Twitter
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