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European Week for 
Waste Reduction

EWWR és un projecte de comunicació que promou 
la implementació d’accions de sensibilització per a 
la prevenció dels residus i la gestió sostenible 
dels recursos al llarg d’una setmana. 

Ampli públic: AAPP, empreses, escoles i 
universitats, associacions i ciutadans.

Resultats 2013: 34 regions de 19 països 
organitzen 12.682 accions, de les quals 777 són 
catalanes.

Projecte LIFE07 INF/FR/000185 EWWR (2009-11) 
guardonat amb Best of the Best LIFE 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=402sdxyP50Y&feature=youtu.be


Novetats 2014

• VI EWWR del 22 al 30 de novembre de 2014
• 22 de novembre PTD 2014: Dia de la Prevenció del 

Malbaratament Alimentari
• Nou material genèric de la Setmana
• Canvis a l’Agenda activitats Catalana EWWR 2014 
• Material específics PTD (Fitxes d’accions, eines a 

personalitzar, calculadora del malbaratament, consells...)
• Materials específics a testar “Toolkit x Public Especific”: 

Empresa, AAPP, Escola/Univeristat, Ciutadans.
• Webinar 4: 02/10/2014 sobre nous recursos 2014



Material genèric EWWR

• Exposició
• Roll up
• Fulletó
• Posters



Material específic 
Catalunya

www.arc.cat/setmanaprevencio

• Web tota la informació
• Catàleg d’Accions: Fitxes i videos
• Dia temàtic de la prevenció
• Accés al Material comunicatiu
• Accés al material logístic

• Formulari inscripció
• Contrasenya x entitat
• Duplicar activitats anteriors

• Agenda activitats catalanes

Inscrip
ció

oberta
 fin

s 31 octubre

Inscrip
ció

oberta
 fin

s 31 octubre

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


Dia Prevenció del 
malbaratament Alimentari

www.ewwr.eu/en/support/thematic-days-2014-stop-food-waste



Material Català 
malbaratament alimentari

• www.arc.cat/malbaratamentalimentari
• Unitats didàctiques primària
• Unitats didàctiques secundària
• Campanya en dansa... 

http://www.arc.cat/malbaratamentalimentari
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits dactuacio/Prevencio/Malbaratament alimentari/Materials i recursos/UDIP3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits dactuacio/Prevencio/Malbaratament alimentari/Materials i recursos/UDS4.pdf


Calculadora del 
Malbaratament: restaurant



Calculadora del 
Malbaratament: Llars



Toolkit Empreses: 
Eco restaurants

Material per analitzar si contribueix en 
reduir la generació de residus. 

Material per públic específic: 
Administració, Escoles, Ciutadans i 
Empreses.

Eines per públic intern i extern
ARC responsable crear i testar Empreses



Toolkit Empreses: 
Eco supermercats

• Fitxa descriptiva 
• Concepte i proposta d’acció
• Material específic x públic objectiu
• Exemple d’intervencions europees

• Material comunicatiu
• Conjunt eines a escollir
• Eines dissenyades x editar i 

personalitzar

• Sistema d’avaluació



Altres Toolkits empresa

• Eco turisme
• Eco esdeveniments
• Públic intern: 

Reduir els envasos



Dades importants

VI Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus 

22 a 30 de novembre 2014

Inscripció oberta fins
al 31 d’octubre

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
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