
SUPORT I OFERTA DE 

RECURSOS COMPLEMENTARIS 

PER A ACTUACIONS 

D’ENS LOCALS



Objectius

1. Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la 
Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.

2. Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa.

3. Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant 
exemples concrets de reducció de residus.

4. Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, 
producció).

Organitza i impulsa la Setmana a Catalunya

Suport específic als ens locals



Edició 2013

Tindrà lloc entre el 16 i el 24 de novembre de 2013. Com a novetats:

L'organització a tot Europa del Dia Temàtic de la Prevenció 2013: 
Reutilització amb una acció comuna per a totes les entitats 
participants que enguany volem centrar el missatge en la reparació i la 
reutilització. 

• L'organització el Dissabte 16 de novembre, el Dia dels Mercats 
d'Intercanvi / segona mà

• Complementàriament, pel mateix dia 16 de novembre, us 
proposem promoure una Marató de Reparadors "REPARATÓ"

• També, us proposem concentrar les accions relacionades amb 
les operacions de neteja (European Clean Up Days) pel  
Diumenge 24 de novembre.



Característiques i requeriments de l’oferta
• Les peticions de recursos i suport s’hauran de fer a cada entitat per 

separat en funció de l’àmbit del municipi i el suport a sol·licitar:

1. Inscripció a la Setmana i descàrrega de materials: a través 
de l’Agència Catalana de Residus 

Els municipis que demanin accions de suport s’ha d’haver inscrit 
a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

2. Accions de suport per a municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona: a AMB i Secretària tècnica de la Xarxa, es pot 
demanar per separat però es coordinarà el suport.

3. Accions de suport per a municipis de la província de 
Barcelona i resta de Catalunya (fora àmbit AMB): a través de 
la Secretaria tècnica de la Xarxa - Diputació de Barcelona.
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Recursos de l’Agència de Residus 
de Catalunya per la 
Setmana Europea 

de la Prevenció de Residus 

Barcelona, 19 setembre 2013



www.arc.cat/setmanaprevencio



Quins recursos té EWWR ?

http://attack-of-killer-muckwads.eu/


Recursos per totes 
les accions

Logotip comú EWWR
Eines personalitzables
10 vídeos d’accions catalanes (PTD i ECUD)
Compilació dels vídeos enviats
Agenda comuna d’activitats
Possibilitat de promoure els activitats per xarxes socials 

Facebook, Twitter #ewwrcat
Notes de premsa catalanes per demarcacions
Nota de premsa Europea (amb accions catalanes)



Recursos 
Dia de la Reutilització

Cartells específics personalitzables
Armilles per identificar els organitzadors (Paquets 5 / acció)
1 Full de Seguiment intercanvis /ventes a taules participants 
1 Taula per quantificar objecte Reutilitzat = Residu Evitat
7 Fitxes de bones pràctiques Idees Dia Reutilització



Fitxes Temàtiques en 
Reutilització



Recursos 
European Clean Up Day

1 Fitxa temàtica com organitzar “ European Clean Up Day ”
1 Logotip comú Let’s Clean Up Europe!
1 Cartell personalitzable
Bosses de ràfia reutilitzables (Paquet 25 bosses / acció)



Taula per quantificar 
la reutilització



Taula per quantificar la 
reutilització

• Quantifica objectes reutilitzats o reparats = Residu reduït /evitat
• Comuna per tots ens locals i associacions Europees
• Agrega valors de diverses taules de conversió i valors empírics
• Taula emprada a la Diagnosi de Reutilització i PXR a Catalunya 

de l’ARC.
• Emprar per fer el seguiment de tots els mercats que organitzeu a 

l’any.
• Emprar per fer un seguiment de l’evolució i l’assoliment 

d’objectius dels vostres Plans Locals de Prevenció.
• En breu disponible online a www.arc.cat/setmanaprevencio

Si tots reportem les dades podrem saber 
quant hem reutilitzat en un sol dia a tot Catalunya ! 

http://www.arc.cat/setmanaprevencio


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
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Característiques i requeriments de l’oferta

1. Els recursos i suport són complementaris a les activitats 
que L’ENS local organitzi i promogui.

2. Les peticions es poden fer arribar fins el 2 de novembre. 
L’endemà us confirmarem l’activitat. El 4 N ha d’estar 
penjada a l’SDR.

3. Els recursos s’assignaran en funció de la disponibilitat i per 
tant cal prioritzar-ne les peticions en el formulari. 

4. Activitats entre el 16 i el 24 de novembre, exclusivament.



Reparató

1. Tallers de reparació. 2,5 hores. Cal triar-los i garantir una 
assistència mínima de 15 persones. En un espai amb taules 
i cadires i una certa climatització.

2. Tallers al carrer. 2,5 hores. Cal diposar d’una carpa i 
d’alguna  mena de cartell informatiu.

3. Professionals col·laboradors. Tallers que fan professionals 
del municipi durant un número concret d’hores . Preu 
màxim 50 euros/hora, IVA inclòs. Hauran d’acreditar que 
estan al corrent de la Seguretat Social i que no tenen 
deutes amb Hisenda, a part d’omplir un formulari de 
transferència bancària.

4. Vídeos de reparació a www.millorquenou.cat. 
Comptabilitzarem les visualitzacions dia per dia.

http://www.millorquenou.cat/


Mercats

1. Monitoratges. Una persona per mercat per ajudar-vos a fer 
el control dels intercanvis o vendes.

2. Difusió a través del correu electrònic i xarxes socials.

3. Infraestructura. Us podem ajudar a trobar taules i cadires.

4. Bàscula mòbil i banderola (màxim 2 per dia).



Dia de Neteja (Clean Up Day)

1. ???



Activitats públiques de la setmana

1. Reparató de 10 hores a Sepúlveda 45-47 de Barcelona. 
Local del Reparat Millor que nou, el dissabte 16 de 
novembre.

2. Renova la teva roba, amb l’Ajuntament de Barcelona

3. Visites a establiments professionals: 

1. Els tèxtils dels Encants Vells

2. Bicicletes abandonades

3. Botigues d’electrònica

4. Reparadors del barri (Sant Antoni)

5. Les eines de bricolatge d’una gran superfície.



Activitats internes de la setmana

1. IntercAMBia. Intercanvi de llibres, DVD i jocs entre 
treballadors.

2. Tallers de manteniment de bicicletes, per a usuaris, pares i 
mares.

3. Taller de manteniment i reparació de roba. Pensat 
especialment per aquells i aquelles que mai no han cosit un 
botó o han fet una vora.



Contactes i sol·licituds

atorras@amb.cat

gesali@amb.cat

pmontolio@amb.cat.

mailto:atorras@amb.cat
mailto:gesali@amb.cat
mailto:pmontolio@amb.cat
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA –
XARXA DE CIUTATS I POBLES 
CAP A LA SOSTENIBILITAT



Característiques i requeriments de l’oferta 

Diputació de Barcelona - Xarxa

1. S’enviarà un formulari de petició de recursos i suport.

2. Els recursos i suport són complementaris a activitats que el propi 
ens local organitzi i promogui.

3. En el cas de la Xarxa – DIBA: 

1. Les peticions es poden fer arribar fins el 5 de novembre. 

2. Els recursos s’assignaran en funció de la disponibilitat i per ordre 
cronològic d’arribada a la Secretaria tècnica de la Xarxa. En cas 
que calgui, s’indicarà la prioritat de les peticions. 

3. Activitats entre el 16 i el 24 de novembre, exclusivament.



RECURSOS D’ACTIVITATS

Dia
 

dels
 

Mercats
 

d’Intercanvi i Reparató

1. Tallers ambulants de reparació
 

(Bicicletes, roba, mobles o 
 electrodomèstics)

2. Tallers de reparadors
 

amb agents locals

3. El “pesador
 

pesat” : dinamitzador del Mercat i pesador
 

de 
 materials intercanviats.

S’adjudicarà
 

màxim una de les activitats per cada ens local

4. Formació
 

prèvia a responsables municipals per a la 
 quantificació

 
de residus



RECURSOS D’ACTIVITATS

Dia
 

dels
 

Mercats
 

d’Intercanvi i Reparató

1. 
 

Tallers 
 

ambulants 
 

de 
 

reparació
 

(Bicicletes, 
 

roba, 
 

mobles 
 

o 
 electrodomèstics)

2 h de taller efectiu. 

Es pot prioritzar
 

la temàtica, però el recurs adjudicat dependrà
 de la disponibilitat. 

Cal garantir una assistència mínima de 15 persones o instal∙lar‐lo 
 en el marc del Mercat i el 16 de novembre (prioritari).

L’ens local ha d’assegurar taules, cadires, carpa i alguna mena 
 de cartell informatiu i senyalització

 
i convocatòria.



RECURSOS D’ACTIVITATS

Dia
 

dels
 

Mercats
 

d’Intercanvi i Reparató

2. Tallers de reparadors
 

amb agents locals

2 h de taller efectiu a càrrec de la Diputació
 

de Barcelona. 

Tallers que fan professionals del municipi durant un número 
 concret d’hores . Preu màxim 50 euros/hora, IVA inclòs. Hauran 

 d’acreditar que estan al corrent de la Seguretat Social i que no 
 tenen deutes amb Hisenda. La gestió

 
la coordinarà

 
una empresa 

 contractada per la Diputació. 



RECURSOS D’ACTIVITATS

Dia
 

dels
 

Mercats
 

d’Intercanvi i Reparató

3. 
 

El 
 

“pesador
 

pesat” : 
 

dinamitzador 
 

del 
 

Mercat 
 

i 
 

pesador
 

de 
 materials intercanviats.

Un dinamitzador/a per mercat per ajudar‐vos a fer el control 
 dels intercanvis o vendes.

Portarà una bàscula.

Dinamitzarà
 

el mercat i explicarà als assistents la relació amb la 
 Setmana de Prevenció de Residus.

Estada 4 hores.



RECURSOS D’ACTIVITATS

Dia
 

dels
 

Mercats
 

d’Intercanvi i Reparató

4. 
 

Formació
 

prèvia 
 

a 
 

responsables 
 

municipals 
 

per 
 

a 
 

la 
 quantificació

 
de residus

A petició del municipi. Per explicar com aplicar la metodologia i 
 eines de quantificació

 
presentades.



RECURSOS DE COMUNICACIÓ Criteris

Dia
 

dels
 

Mercats
 

d’Intercanvi i Reparató

1. Material identificatiu Unitats Màx

 per municipi

2. Adaptació
 

de cartells
 

–
 

anunci i impressió
 

per a petits 
 municipis

Adaptació

 

a 

 demanda 
i Màx. 

 impressions 

 per municipis 

 petits 10

 unitats



RECURSOS D’ACTIVITATS Criteris

Durant
 

la Setmana
 

de la Prevenció
 

de Residus

1.
 

Presentació
 

d’un 
 

Dictamen
 

sobre 
 

els 
 

aspectes 
 jurídics 

 
a 

 
tenir 

 
en 

 
compte 

 
en 

 
l’organització

 
d’un 

 Mercat de 2a mà
 

o intercanvi (DIBA)
‐

2. 
 

Xerrades
 

de 
 

Consum 
 

responsables 
 

a 
 

entitats 
 

i 
 associacions (Xarxa)

Cal garantir una assistència mínima de 15 persones i organitzar la 
 xerrada a través d’un entitat.

3.
 

Suport a les Xarxa de Biblioteques (DIBA) 
(a confirmar)

‐



RECURSOS D’ACTIVITATS

Operació
 

Neteja

Coordinació
 

municipis amb Parcs Naturals (DIBA) (a confirmar)



RECURSOS DE COMUNICACIÓ
 

GENERALS
NO promoure

 
l’edició

 
en paper

Criteris

Adaptació
 

i 
 

disseny
 

materials
 

virtuals
 

per 
 difusió

 
via

 
mailing, banners…

A demandaAdaptació
 

de cartells –
 

anunci i impressió
 

per 
 a petits municipis

Suport
 

a 
 

l’adaptació
 

de 
 

materials
 

de 
 

la 
 Setmana (ARC)



Els recursos d’ús comú són d’ús lliure pels municipis adherits i  
peticionaris i no cal indicar petició obligatòriament, només indicar si 
interessa utilitzar-los.

RECURSOS DE COMUNICACIÓ
 

COMUNS de la XARXA

Difusió
 

d’activitats i impacte als mitjans:
‐

 
Twitter i Facebook: difusió

 
i coord. amb

 
Premsa

 
i Comunicació

 ens
 

locals.
‐ Canal Youtube: recursos comuns

 
i enregistraments

‐ Portal Sostenible.cat: notícies
 

i monogràfic
‐

 
Premsa, 

 
Ràdio

 
i 

 
TV: 

 
impacte 

 
als

 
mitjans, 

 
coordinació

 
amb

 Premsa
 

Diputació
 

i 
 

“La 
 

Xarxa”
 

de 
 

mitjans 
 

per 
 

generar 
 

recursos 
 comuns.

Banc
 

de recursos
 

exclusius
 

a la comunitat
 

virtual de la Xarxa



ACCIONS DE SUPORT de la XARXA

‐
 

Coordinació
 

amb
 

les 
 

administracions
 

supramunicipals 
 

i 
 

els 
 

ens
 locals

‐
 

Seguiment a través del Grup
 

de treball
 

de Consum Responsable 
 i Prevenció

 
de Residus

‐ Taller sobre voluntariat
 

ambiental (17 d’octubre 2013)



MOLTES 

GRÀCIES
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