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S’acosta la cerimònia de
lliurament dels premis
EWWR durant la qual es
guardonarà la millor
acció de la Setmana
2011 i se celebraran els
bons resultats obtinguts
en aquests tres anys
que ha durat el projecte
EWWR.
Però no cal alarmar-se,
perquè la Setmana
també se celebra aquest
2012, concretament del
17 al 25 de novembre.
Aprofitem, doncs, per
convidar-vos a participar
com a organitzadors
d'aquesta nova edició.
Serà també el moment
de celebrar el 20è
aniversari del programa
LIFE, que ha estat
decisiu perquè la
EWWR veiés la llum i
sense el suport del qual
–així com el de milers de
projectes relacionats
amb la conservació de
l'entorn i la natura– no
hagués estat possible.
Més informació sobre
prevenció de residus i
sobre la EWWR a
www.ewwr.eu

Nous organitzadors de la EWWR 2012

|
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La Secretaria de la EWWR ha ampliat el termini
d'inscripció per als organitzadors de projectes
EWWR d'aquesta edició 2012 i convida les
autoritats públiques a presentar la seva sol·licitud
abans del 31 de maig de 2012. La Directiva Marc
de Residus obliga els Estats Membres de la UE a
adoptar els seus respectius Programes Nacionals
de Prevenció de Residus abans del 12 de
desembre de 2013.
Per això, resulta especialment interessant per a aquests estats convertir-se en
organitzadors aquest any i poder, d'aquesta manera, tenir accés a idees que
poden aplicar als seus programes o implementar campanyes de comunicació
durant la Setmana.
La EWWR acull cada any nous organitzadors, com és el cas de Bulgària, la regió
de Khanià a l’illa grega de Creta, o Merseyside, al Regne Unit.
Així mateix, es convida els actuals i nous organitzadors de la EWWR a participar
en el Comitè Científic i Tècnic de la EWWR d'aquest any (STC) a París, el 18 de
juny de 2012, on podran compartir experiències i idees per al futur de la Setmana
al costat de socis i organitzadors de la EWWR. Com més organitzadors hi hagi,
millors resultats!
Per a més informació, contacteu amb la Secretaria de la EWWR a través de
contact@ewwr.eu.

Conferència internacional i cerimònia
d'entrega dels Premis EWWR 2012. 19 i 20
de juny de 2012, París
La conferència final del projecte de la EWWR
LIFE+ 2009-2011 tindrà lloc el 19 de juny de 2012
al matí i servirà per destacar els principals
resultats obtinguts al llarg d'aquests tres anys.
Després d'avaluar la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus 2009-2012 i repassar
l'eficiència, l’eficàcia i els principals resultats del
projecte, els socis de la EWWR compartiran
experiències i abordaran les perspectives de futur
de la EWWR.

Maison de la Chimie
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La jornada seguirà amb una conferència sobre estratègies de comunicació en
l'àmbit de la prevenció de residus durant la qual es tractaran tres temes
principals:
1. De quina manera la comunicació contribueix a aconseguir els objectius de
prevenció de residus?
2. Entendre què pensen els europeus sobre els seus residus per aconseguir
una millor comunicació.
3. Adaptar estratègies a les particularitats regionals i motivar els ciutadans
europeus a actuar: anàlisi, impacte, efectivitat.
Aquest primer dia finalitzarà amb la prestigiosa cerimònia de lliurament de premis

de la EWWR 2011, que comptarà amb la presència de destacades personalitats
de la Comissió Europea i les autoritats franceses. El jurat de la EWWR presentarà
i premiarà les millors accions de cada categoria (administracions i autoritats
públiques, entitats educatives, associacions i ONG, empreses i indústries, altres) i
concedirà també un premi especial del Jurat.
El 20 de juny s'abordaran els següents temes durant la celebració d'una
conferència tècnica:
Plans i programes francesos de prevenció: avaluació de l'actuació i
primers resultats.
Inclosa la prevenció en accions d'"ecoexemplaritat".
La motivació dels diferents actors en la reducció dels residus perillosos.
Combatre el malbaratament d'aliments a les cantines de les escoles i les
empreses.
Introduir els bolquers reutilitzables en els programes d'actuació de les
autoritats locals.
Si tenim en compte que els programes nacionals de prevenció de residus que
hauran d'adoptar els 27 Estats Membres de la UE abans del 12 de desembre de
2012 hauran d'implantar-se també a escala local, aquests esdeveniments són
una bona oportunitat per a les autoritats locals de compartir experiències,
informar-se i aprendre bones pràctiques que els ajudaran a implementar
estratègies eficients de prevenció de residus.
Tarifes
Tipus de participant
Públic general
Membres d'associacions mediambientals
Lloc

Tarifa (euros)
100
50

Centre Internacional de Congressos "La Maison de la Chimie"
Entrada pel 28 bis, rue Saint Dominique
75007 Paris, France
Tel: +33 (0) 140 622 700 - Fax: +33 (0) 145 559 862
www.maisondelachimie.com

Per a més informació: contact@ewwr.eu

Els nominats als premis

Premis SEPR

Ja està en marxa la selecció de finalistes i
guanyadors de la competició pels premis EWWR
edició 2011 i el jurat comunicarà la identitat dels
guanyadors durant la cerimònia de lliurament dels
Premis EWWR el 19 de juny de 2012. Un jurat
que està integrat per 5 membres de reconeguda
experiència en representació de cadascuna de les
categories de responsables de projecte:
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Administracions i autoritats públiques: Assemblea de les Regions
Europees
Empreses i indústries: Confindustria (la Confederació d'Indústries
Italianes), representant les empreses i indústries d'Europa
Associacions i ONG: Representant de polítiques de producte i residus
Oficina Europea del Medi ambient (EBB) - Entitats educatives: Fundació
Europea d'Educació Ambiental
Altres: Comissió Europea, Direcció General de Medi ambient
Un total de 89 accions han estat nominades pels organitzadors i el jurat té al
davant la complicada tasca d’escollir un únic guanyador per categoria, a més d'un
favorit. Podeu consultar les accions nominades a la pàgina web de la EWWR.
Aquest any, 22 accions han estat nominades en la categoria d'Administracions i
autoritats públiques; són accions que promouen un canvi d'hàbits, per exemple
emplenar les ampolles de vi en lloc de comprar noves ampolles, fomentar les
botigues de roba de segona mà i promoure la reutilització de peces de vestir que

ja no s'utilitzin o organitzar tallers on fabricar instruments amb materials
recuperats.
23 accions han estat nominades en la categoria d'Associacions i ONG, encara
que, en aquest cas, els objectius eren diversos. Per exemple, l'objectiu d'una de
les accions era crear una galeria fotogràfica que mostrés bones pràctiques de
prevenció de residus; d'altres se centraven en un residu concret, com per
exemple els RAEE (residus d'aparells electrònics i elèctrics) o en una àrea
específica, per exemple, un mercat en què s’havien prohibit les bosses o
recipients amb l'ànim de promoure compres més sostenibles.
Els organitzadors de la EWWR també han nominat 14 accions en la categoria
d'Empreses i indústries amb la intenció de sensibilitzar els clients perquè
consumeixin millor i llencin menys, per exemple, mostrant com cuinar amb les
sobralles d’àpats anteriors. Algunes accions s'han dirigit també a negocis, per
exemple accions d'intercanvi d'informació entre empreses per estalviar diners i
reduir la quantitat de residus que van a parar a l'abocador i desenvolupar noves
oportunitats de negoci a través d'accions de networking o serveis d'intercanvi on
line.
En la categoria d'Entitats educatives, van ser nominades 20 accions i la creativitat
va ser l'ingredient principal de les accions implantades a les escoles. Un bon
nombre d'aquestes accions anaven dirigides al personal i als estudiants en
campanyes de prevenció de residus d'aliments en els restaurants escolars. Cal
destacar l’exemple d’una escola que va instal·lar un tub transparent a la cantina
per sensibilitzar els estudiants sobre la quantitat de menjar que llençaven; l’acció
consistia a introduir en el tub boles en quantitats equivalents al menjar malbaratat.
I, finalment, però no menys important, van ser nominades 10 accions en la
categoria Altres que recollien accions i responsables de projecte variats. Una
d'aquestes accions es basava en la difusió d'informació sobre prevenció de
residus a través de xarxes socials com Twitter i Facebook amb l'objectiu de posar
en contacte diferents actors. Una altra de les accions realitzava obres d'art
utilitzant objectes trencats o fabricant bosses de la compra a partir de bosses
buides de menjar sec per a gossos i gats.

Setmana Europea de la Prevenció de
Residus i projectes relacionats
A més de la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus, hi ha altres projectes europeus destinats
a promoure les estratègies de prevenció de
residus. Per exemple, el projecte Miniwaste,
també cofinançat pel programa LIFE+, identifica i
promou els mètodes més adequats per reduir els
residus orgànics (residus de jardineria i cuina) que
habitualment acaben en una incineradora o en un
abocador.

Projecte Miniwaste

El projecte fomenta les bones pràctiques de compostatge casolà i comunitari, i ha
desenvolupat una eina per valorar les estratègies de prevenció de residus
orgànics. No us perdeu la conferència final de Miniwaste el 20 i 21 de novembre
de 2012!
Green Commerce també aborda l'oferta alimentària involucrant els petits
comerços en campanyes contra el canvi climàtic, promovent la responsabilitat
mediambiental en el sector de la venda al detall i reduint el consum energètic i la
producció de residus amb l’adopció de mesures senzilles. Així mateix, Green
Commerce fomenta la innovació en les empreses en aspectes mediambientals
publicant i promovent estudis de cas d'èxit, a més de sensibilitzar els
consumidors sobre les millors pràctiques per respectar l'entorn.
El projecte FENIX (2010-2012), del programa LIFE+, pretén crear una eina
manejable i flexible que permeti obtenir fàcilment resultats d'una avaluació del
cicle de vida (ACV) sobre gestió de residus d'envasos. Aquesta eina també tindrà
en compte factors econòmics i socials i podrà adaptar-se a diferents realitats
europees.
COR Campaña Objetivo Residuos és un projecte del programa LIFE+ adreçat als

habitants de Barcelona. El principal objectiu d'aquesta campanya és modificar els
hàbits dels ciutadans en la gestió dels seus residus domèstics (separació de les
diferents fraccions) i promoure la Societat Europea de Reciclatge.
Per a més informació sobre projectes europeus de prevenció de residus, cliqueu
aquí.

LIFE commemora el seu 20è aniversari
L'Acta Única Europea de 1986 i el cinquè
Programa d'Acció sobre el Medi ambient aprovat
el 1993 estableixen les bases de la política
europea de medi ambient. El 21 de maig de 1992,
la Normativa LIFE va entrar en vigor i el programa
LIFE es va convertir en una eina essencial que li
presta tot el seu suport. Des de llavors, LIFE ha
cofinançat 3.506 projectes i ha aportat uns 2.500
milions d'euros a la protecció i conservació del
medi ambient.

Logo LIFE 20 anys

Per celebrar l'èxit d'aquest instrument financer de la UE per a la protecció del
medi ambient, les unitats LIFE van sol·licitar a projectes anteriors i actuals que
organitzessin esdeveniments el mes de maig. Es tracta d'una oportunitat única
per mostrar els projectes LIFE als actors, al públic i als mitjans de comunicació.
Les accions d'aquests projectes s'estan celebrant a tot Europa i poden consultarse a la pàgina web de LIFE.
Les unitats LIFE també van organitzar un concurs de fotografia i de redacció en el
qual van ser seleccionats i premiats 20 textos i 20 imatges. Poden veure's a la
pàgina dels guanyadors del concurs.
Per a major informació, podeu contactar amb l'equip de control extern de LIFE.

Agenda
Del 25 de març al 25 de setembre del 2012 – World Clean Up 2012
31 de maig del 2012 – Finalitza el termini per registrar-se com a
organitzador per a la EWWR 2012
18 juny del 2012 – 4a reunió del Comitè Tècnic i Científic de la EWWR
19-20 juny del 2012 – Conferència Internacional sobre la EWWR, jornada
tècnica sobre prevenció de residus i cerimònia d’entrega dels premis
EWWR a París.
Novembre del 2012 – Conferència final sobre el projecte Pre-waste,
Brusselles
17-25 de novembre del 2012 – 4a edició de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus
20-21 de novembre del 2012 – Conferència final sobre el projecte
Miniwaste, Rennes
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