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FELICITATS A TOTS ELS PARTICIPANTS DE L’EDICIÓ 2009!

Durant l’edició 2009
de la Setmana
Europea de Prevenció
de Residus, es van
organitzar més de
2600 accions en 22
regions i països
europeus.
Volem mostrar el
nostre agraïment a
tots els participants i a
tots els organitzadors i
demanar-vos que
prepareu les vostres
agendes perquè,
enguany, la Setmana
Europea de Prevenció
de Residus se
celebrarà del 20 al 28
de novembre.
Esperem tornar-vos
a veure en aquesta
nova edició i
aprofitem per
desitjar-vos un
excel·lent any 2010!

Després de mesos de preparatius, la primera edició
de la Setmana Europea de Prevenció de Residus es
va celebrar a Europa del 21 al 29 de novembre de
2009. Volem transmetre a tots els organitzadors el
nostre agraïment per haver coordinat notablement la
Setmana en els seus respectius territoris, així com a
tots els responsables de projecte que van posar en
marxa totes aquestes accions de sensibilització per
a la prevenció de residus a banda i banda d’Europa.
Els organitzadors del 2009 van aportar a la Setmana Europea de Prevenció de Residus
uns sòlids fonaments sobre els quals construir les properes edicions. Esperem que
repeteixin l’experiència en l’edició de 2010 en la qual els acolliran noves estructures
organitzadores procedents d’altres països i regions, per tal que la tasca de sensibilització
de la Setmana arribi a més ciutadans europeus.

MÉS DE 2600 ACCIONS A EUROPA
20 autoritats públiques organitzadores i una gran
diversitat d’actors (administració, associacions i
ONG, empreses, centres educatius, etc.) es van
implicar en aquesta Setmana i van posar en marxa
més de 2600 accions en 22 països i regions!
L’objectiu d’aquestes accions era conscienciar la
ciutadania europea sobre la problemàtica de la
prevenció de residus a partir de cinc eixos:
Sensibilitzar sobre l’excés de residus - Produir millor
– Consumir millor – Allargar la vida dels productes – Llençar menys residus.
Desenes de milers de ciutadans van participar en les diferents activitats de la Setmana i
van poder-se informar sobre la prevenció de residus i sobre els canvis d’hàbits que poden
adoptar per tal de reduir, dia a dia, el nombre de residus que generen. La Setmana
Europea de Prevenció de Residus va exercir un paper de facilitador, tot permetent a les
persones i organitzacions implicades fer un intercanvi de bones pràctiques.
Més informació sobre els resultats de l’edició 2009 de la Setmana disponible ben aviat al
lloc web EWWR

LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE GIRONA VA SER UN ÈXIT
La Conferència de Girona de Prevenció de Residus
va ser l’esdeveniment internacional més destacat de
l’edició 2009 de la Setmana. L’Agència de Residus
de Catalunya (ARC) va ser l’encarregada
d’organitzar-la els dies 24 i 25 de novembre amb el
suport de la Comissió Europea.
Més de 300 participants es van aplegar al Palau de
Congressos de Girona al voltant de ponents
procedents de diversos països europeus que van
acudir a la cita per compartir els seus coneixements i experiències en matèria de
prevenció de residus.

PREMIS A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS – 15 DE MARÇ DE 2010 –
BRUSSEL·LES
Per tal de recompensar les accions més exemplars realitzades durant la primera edició
de la Setmana, el proper 15 de març a Brussel·les, tindrà lloc la cerimònia d’entrega
dels Premis de Prevenció de Residus.

Cada organitzador de la Setmana seleccionarà un total de 5
accions exemplars organitzades pels responsables de projecte
en el seus respectius territoris. Haurà d’escollir una acció per a
cadascuna de les categories següents: administració/autoritat
pública, associació/ONG, empresa/indústria, centre educatiu,
altres (per exemple hospitals, residències de repòs, institucions
culturals, etc.). Aquestes 5 accions exemplars podran concórrer
als Premis 2009.
Un jurat europeu format per organitzacions i experts
representatius de les diferents categories avaluarà més d’un
centenar d’accions nominades. Hi haurà cinc guardons i un
premi especial del jurat.

BON ANY 2010!
L’ADEME, l’ACR+, l’ARC, l’IBGE i LIPOR, socis
oficials del projecte LIFE+ de la Setmana Europea
de Prevenció de Residus, us desitgen a tots un
excel·lent any 2010!
Serà un plaer cooperar amb vosaltres al llarg d’aquest any que comença per tal
d’organitzar la nova edició de la Setmana Europea de Prevenció de Residus que se
celebrarà del 20 al 28 de novembre de 2010!
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