
Kick-off meeting 

4/9/2013, 

 Brussels 
Seminari de Preparació 

19 Setembre 2013 

Barcelona 
Amb el suport de la 

Comissió Europea 



Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus 

Objectiu: Sensibilitzar en la prevenció i gestió 

sostenible de residus i recursos (projecte de 

comunicació) 

 

EWWR 2009-2012: Creació d’una xarxa d’actors claus 

en la prevenció de residus 

– 35 coordinadors en 27 països 

– 25.000 accions en 4 edicions 

– Web i eines de comunicació genèriques  

www.ewwr.eu 

http://www.ewwr.eu/


Nou projecte EWWR+  

Nous Reptes 

Projecte EWWR+ LIFE12 INF/BE/000459  

• Duració 1/7/2013 fins 30/6/2017 

• Pressupost 1,968,542€ 

• Nous socis 

• Extensió de l’abast en temàtica, àmbit i responsables 

• Noves eines de comunicació específiques 

• Seminaris online i actes presencials  



Sensibilitzar 

en les 3 R 

• 3 Temàtiques : 

 Prevenció en origen  

 Reutilització i preparació per a la Reutilització 

 Foment del Reciclatge 

• Aclarir els conceptes 

• Engrescar més responsables 

• En la línia de l’Ús eficient dels recursos a Europa - 7è EAP 



Unir Europa per Reduir! 

 2009-2012 



Unir Europa per Reduir! 

 2013-2017 



Eines de Comunicació per 

Audiències específiques 

6 categories de responsables d’accions 

– Administracions, 

– Associacions, 

– Empreses, 

– Escoles, 

– Ciutadans, 

– Altres. 

NOU 



Eines de Comunicació per 

Audiències específiques 

4 Jocs d’eines de comunicació : 

– Administracions, 

+ Associacions, 

– Empreses, 

– Escoles, 

– Ciutadans. 

 

Per ser dissenyat i  

provat en proves pilot 



Dies de Prevenció 

Un tema estrella per cada edició: 

2013: Reutilització 

2014: Malbaratament alimentari 

2015: Desmaterialització 

2016: Residus perillosos 

 

Tanmateix, qualsevol temàtica  

es pot implementar en cada edició! 



Let’s Clean Up Europe 

Operacions de Neteja a tot Europa 

 

Per augmentar la consciència en la 

correcta gestió i prevenció dels residus i 

d'atreure l'atenció dels mitjans de 

comunicació 

 

Durant EWWR: 23 i 24 de Novembre 2013 

+ Esdeveniment comú 10 maig 2014 

 

Coordinació d'accions similars a Europa 



Actes Internacionals 

1 Seminari online (webinar) 

cada semestre per enfortir 

les capacitats de tots els 

actors de la EWWR.  

Conferències anuals i 

EWWR Premis per 

compartir coneixements 

i donar visibilitat a les 

bones pràctiques 



Novetats inscripció 

 Catàleg Accions de Prevenció de Residus 

55 Fitxes de bones pràctiques 

50 Vídeos d’accions a Canal youtube Residus 

Vídeo resum 2010, 2011, 2012 + 2013 

Vídeo específic d’escoles   

 Eines per registrar-se 

Formulari inscripció (SDR) 

Agenda i mapa online 

Formulari valoració  

  



   Més simple, permet duplicar activitats d’edicions anteriors 

   

Inscripció Activitats 

http://sdr.arc.cat/sdr/GetLoginPrevencio.do 



      

Agenda d’activitats 

http://www.arc.cat/webarc/jsp/prevencio/ca/cercar.jsf 

  Difusió per xarxes socials 

cada activitat i identifica 

Dia de la Reutilització  

   



     

Valoració acció   

Avaluar la quantitat 

residus evitats 

recollits, el nombre de 

participants 

Enviar fotografies, vídeos, 

impacte a mitjans de 

comunicació. 

   



Dades importants 

Setmana Europea de la  

Prevenció de Residus  

16 a 24 novembre 2013 
 

Inscripció oberta fins 

al 4 de novembre 

 

www.arc.cat/setmanaprevencio 

www.facebook.com/ewwr.eu  

Twitter #ewwrcat   



Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus 

Gràcies per la vostra atenció! 

Mireia Padrós 

Departament de Prevenció 

Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge 

 Agència de Residus de Catalunya 

Tel. +34 935 673 300 ext 1181 

www.arc.cat/setmanaprevencio  

setmanaprevencio.arc.tes@gencat.cat  

http://www.arc.cat/setmanaprevencio

