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Novetats 2016 

• VIII EWWR: 19 al 27 de novembre de 2016 #ewwrcat 

• 19/11: Dia de la Prevenció de Residus d’Envasos: 

Utilitza’n menys! #uselesspackaging  

    Material específic: Fitxes d’accions i eines comunicació 

• Proves Pilot per testar materials per sectors: Empresa, 

Administracions i associacions, centres educatius i 

ciutadans. #compromesosewwr  

• Difusió activa @residuscat twitter, facebook envieu-nos 

fotos i vídeos. Filmarem 8 accions i n’editem 3 resums 

 

     

 



Procés participació 

01/09          30/09        31/10  04/11   19 al 27/11 EWWR                       15/12

  

Formulari  d’inscripció 

Petició tallers 

DIBA i AMB 

Formulari valoració 

Idees i 

suggerencies 

d’accions 
 

Eines de 

comunicació Difusió accions 

Participació 

als Premis 

Europeus 

Petició proves pilot:  

Escoles i Associacions 

Compromís ciutadà 



On és la informació? 

www.arc.cat/setmanaprevencio 

• Web amb tota la informació  
• Catàleg de Fitxes i vídeos d’accions 

• Material del Dia temàtic de la prevenció 

• Accés al Material logístic i comunicatiu 

• Material per participar a les proves pilot 
 

• Formulari inscripció 
sdr.arc.cat/prevencio/GetLoginPrevencio.do 

• Contrasenya x entitat 

• Duplicar activitats anteriors 
 

• Agenda difondre accions 
www.arc.cat/agendaewwr 



Material de 

comunicació genèric 

• Eines de comunicació en digital, 

personalitzables o paper. 

• Vídeos promocionals lliure ús 

• Reduir 

• Reutilitzar 

• Balanç edicions i accions anteriors 

• Canal youtube residuscat  

 

https://youtu.be/a9_P8u6Zx7s
https://youtu.be/vzgKCBos2GY
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/edicions_anteriors/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/cataleg_accions_de_prevencio/
https://www.youtube.com/user/residuscat
https://www.youtube.com/user/residuscat
https://www.youtube.com/user/residuscat
https://www.youtube.com/user/residuscat
https://www.youtube.com/user/residuscat


Dia Temàtic de la 

Prevenció 2016 

Generació de residus 

d’envasos per càpita: 

156.92 kg/any/hab*. 

 

Reciclatge de residus 

d’envasos per càpita: 

103,09kg/any/hab.  

65,3% rati reciclatge 

 
*Dades Eurostat  EU28. 

Prevenció de residus 

d’envasos: Utilitza’n 

menys! 



Dia Temàtic de la 

Prevenció 



Dia Temàtic de la 

Prevenció 

• Sistema de gots reutilitzables 

• Tast d’aigües 

• Diari de residus 

• Àpats sense residus 

• Carmanyoles reutilitzables 

• Eco restaurants  

• Eco comerços 

• Tallers creatius amb envasos 



Eines comunicatives  

per a sectors 

 

 

 

• Per empreses, escoles, AAPP i 

associacions i ciutadans. 

• Públic intern i extern 

• Fitxa descriptiva de la temàtica 

• Concepte i propostes d’accions 

• Material comunicatiu 
• Una eina personalitzable per acció 

• Sistema d’avaluació 
• Conèixer la reducció de la fracció 

 



Eines específiques per 

ciutadans 

http://www.ewwrcommitment.eu/ 



Proves pilot per a 

Associacions 

• Mercat de reparació 

• Dia de la reutilització 

• Tallers de reutilització 

• Dia dels RAEEs 

• Menjadors contra el 

malbaratament alimentari  



Proves pilot per a Escoles 

• Programa “El detectiu de residus” 

• Menys malbaratament alimentari 

• De la cuina al jardí: tot al 

compostador 

• Activitats de reutilització 

 



Proves pilot per a públic 

intern 

• Campanya de reducció 

de residus d’envasos  

• Campanya de reducció 

de residus de paper  

 • Campanya de 

compostatge 

• Menjadors contra el 

malbaratament alimentari  

• Campanya de foment del 

reciclatge 

 



Premi Europeu de la 

Prevenció de Residus 

• 15/12: Selecció de Nominats Catalans 

• Criteris de selecció, màxim de 6 nominats, un per categoria 

• ARC ajudar en la presentació dels dossiers en anglès 

• Recopilació fotogràfica, premsa i accions. 

• 20/01: Envia dossiers 6 Nominats 
• Un dossier complert per Categoria 

• Publica Nota de Premsa Nominats Catalans 

• 18/05: Lliurament Premis 

• Jurat amb experts internacionals del sector 

• Nota de Premsa 18 Finalistes 

• Conferencia Internacional en Prevenció Residus 

 

 

 



Dades importants 

VIII Setmana Europea de la  

Prevenció de Residus  

19 a 27 de novembre 2016 
 
 

Inscripció oberta fins 

al 4 de novembre 
 

www.facebook.com/ewwr.eu  
#EWWRcat  

#compromesosEWWR  

#uselesspackaging 

www.arc.cat/setmanaprevencio 



Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus 

Gràcies per la vostra atenció! 

Mireia Padrós 
Departament de Prevenció 

 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

