SETMANA EUROPEA
DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS

FITXA ACCIÓ 48

Reparató, la marató de
les reparacions
Diversos estudis han posat de relleu que a les deixalleries arriben objectes que encara funcionen o que podrien
funcionar amb petites reparacions. La Reparató proposa destinar un dia sencer, o una part, a reparar objectes per
allargar-los la vida útil. D’aquesta manera, posa de manifest que generem molts residus innecessàriament i que la
cultura d’un sol ús ja està obsoleta.

Durada de l’acció

Objectius
Augmentar la capacitat de la ciutadania per gestionar les seves propietats de
manera que es minimitzin els residus que
es produeixen, especialment en objectes de
fusta, electrònica i objectes de la llar.

Material

Preparació: hores necessàries per establir contactes, uns quinze dies abans de
l’acte.
Planificació i execució de la difusió: brífing, web municipal, premsa local...

Sensibilitzar sobre la prevenció de residus i el consum responsable.

Activitat: es proposa una marató de tot
el dia, entre les 10.30 i les 20.30 h del 16
de novembre de 2013 Dia de la Reutilització
(Prevention Thematic Day 2013).

Obtenir dades de la quantitat i del pes
dels objectes que es poden reparar en una
jornada de 10 hores.

Un espai.
Una bàscula.
Eines adaptades a l’especialitat o especialitats que s’hagin de reparar.
Personal tècnic amb coneixements especialitzats en reparació.
Taula de registre d’entrades i de pes.
Taula de pesades personalitzable.
Cartell de l’activitat personalitzable.
Recordeu que és necessari inscriure
l’activitat a través del formulari d’inscripció
disponible a www.arc.cat/setmanaprevencio
(obert fins al 4 de novembre) i emprar la imatge
de la EWWR+ en les vostres comunicacions.
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Opcions de desenvolupament de l’acció
Quantificació i registre dels
resultats

La Reparató pot tenir diferents formats:
1. En un centre de reparació, un espai fix de reparacions que hi ha en alguns
municipis, especialment a les deixalleries.
Disposa d’eines i d’assessorament tècnic
perquè la ciutadania hi pugui reparar els
seus objectes. Si cal, es poden reservar hores i espais de treball.

Com que un dels objectius és avaluar els
residus que hem evitat generar, és imprescindible:
6. Registrar el nombre de participants o
persones ateses
7. Registrar el nombre i la tipologia
d’objectes sobre els quals intervenim

2. En format de tallers dins d’un espai
tancat i adaptat per a la jornada. Es pot
habilitar un espai municipal (un centre cívic, una sala de conferències...) per muntar-hi un taller de reparacions. Només cal
que disposi de taules i cadires per als participants. Seria òptim que també tingués
lavabos i cubells per a la recollida selectiva
dels residus. Els talleristes aporten els coneixements i les eines per fer les reparacions. Es recomana que els participants s’hi
inscriguin.

8. Quantificar els residus que no generarem (pesar, si és possible, l’objecte reparat o que s’ha de reparar)
9. Fer una anàlisi senzilla per aportar
dades al resum de l’acció comuna. Caldria saber:
	
El nombre de persones que hem atès
	
El nombre d’objectes que hem reparat i d’objectes que no hem pogut
reparar
	
El pes dels objectes, agrupats per
categories (fusta, electrònica, bicicletes, bricolatge, tèxtil)

3. En format d’activitat al carrer o a
l’aire lliure oberta a tot el públic. Els talleristes, doncs, col·laboren en les reparacions
directament al carrer. Seria òptim que es
pogués muntar una carpa per protegir-se
del sol o de la pluja i posar-hi un rètol identificador. És un format molt adient per a
les bicicletes. Es recomana que els participants s’hi inscriguin.

10. Per fer la feina més completa, també
estaria bé saber:
	Hi ha més usuaris masculins o femenins?
	Quina és l’edat mitjana dels participants?
	Quin és el temps mitjà per reparació?
	Quin ha sigut l’objecte més espatllat o
reparat?

4. Al taller de professionals col·
laboradors que disposin d’espais propis i
que aquest dia col·laborin donant consells
per fer les reparacions. Cal identificar-los
i acordar una retribució per la feina que
duran a terme. S’han d’identificar els establiments, que haurien de portar un control
escrit dels serveis que presten.

Material de comunicació
Per difondre l’activitat, s’ofereix el material
comunicatiu personalitzable de l’activitat,
la taula de pesades i el cartell de promoció.
Totes les activitats inscrites a la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus estan
agrupades a l’Agenda d’activitats catalana
i l’Agenda europea.
Si decidiu enregistrar la vostra activitat,
recordeu que heu de tenir per escrit l’autorització de drets d’imatge de totes les
persones filmades.

Més informació
Fitxa elaborada amb la col·laboració de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Exemples de reparacions, cursos per especialitats i vídeos de reparacions per fer
directament a casa: www.millorquenou.cat
i www.reparatmillorquenou.blogspot.com
Exemples d’experiències al catàleg d’accions: www.arc.cat/setmanaprevencio
Portal europeu: www.ewwr.eu

11. Informar els participants de l’evolució i el balanç final de la jornada emprant
la taula de pesades i indicant el pes total
dels residus evitats (i el nombre d’objectes
reparats).

5. A distància: es pot buscar una solució tecnològica que permeti resoldre els
problemes des de casa (amb una càmera
web, cursos en vídeo, etc.). S’ha de pensar
la manera de registrar la informació.
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