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 La prevenció primer esglaó de la jerarquia 

de gestió de residus, significa generar 

menys residus.

 La mateixa setmana a Europa: empreses, 

escoles, associacions, administracions, 

organitzen activitats per mostrar com reduir 

la generació de residus.

 14 edició: 19 al 27 de novembre de 2022, 

centrat amb un tema comú, enguany tèxtil.

 Edició de material comunicatiu comú en 

diverses llengües

 Celebració del Premi Europeu de 

Prevenció de Residus per les accions més 

innovadores.
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EWWR A EUROPA

 EWWR té Comitè Director del qual 

ARC en forma part des del 2009.

 EWWR ha rebut el suport del 

Programa LIFE 2009 al 2012 i 

EWWR + del 2013 al 2017. 

 El 2015 va rebre el suport del 

Parlament Europeu. 

 Guardonat com el projecte “Best of 

the Best LIFE”.

2021: 38 regions, 30 
països, 12.489 accions

www.ewwr.eu
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EWWR A CATALUNYA

 Creació de material propi: vídeos resum i 

promocional, fitxes descriptives d’accions, 

infografies, diploma, eines personalitzables

 Agenda d’activitats cada edició 

 Creació Portal de recursos virtuals amb  

la Diputació de Barcelona, AMB i ARC 

coordinats per la Xarxa de Ciutats i 

Regions per a la Sostenibilitat.

 2021: 1070 Activats organitzades per 250 

entitats entre administracions públiques, 

empreses, escoles, universitats, 

associacions, fundacions o ciutadans de 

de 282 municipis de 39 comarques de 

Catalunya.

residus.gencat.cat/setmanaprevencio

http://www.arc.cat/agendaewwr/
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Premi Europeu de Prevenció Residus

13 edicions amb resultats 
catalans excepcionals! 

62 nominats i 16 finalistes 
17 premiats catalans

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/premi_europeu_de_prevencio_de_residus/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/premi_europeu_de_prevencio_de_residus/
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MODA CIRCULAR I SOSTENIBLE

 Cada edició de la Setmana es centra en un 

tema comú, enguany és la prevenció de la 

fracció tèxtil. 

 Cartell i material comú a tot Europa: 

infografies, vídeos, fitxes d’acció, etc. 

 Portal de recursos virtuals actualitzat

 Acció comuna a Catalunya en el marc del 

Pacte per la Moda Circular:

 Visualització objectius del Pacte

 Visualització situació actual del tèxtil

 En un lloc públic i transitat 

 Ciutat com Barcelona o centre treball
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MODA CIRCULAR I SOSTENIBLE
Indicadors de consum* 

 21,5 i 26 Kg/hab./any consum estimat de productes tèxtils a Catalunya

 4 i el 8% del pressupost familiar suposa aquest consum.

 Vora el 40% de la roba als armaris no es fa servir durant tot l’any

Indicadors de generació 2021 **

 21,3 kg/hab./any Generació residu tèxtil municipal (estimació segons generació 

total residus municipals Catalunya i bossa tipus)

 2,35 Kg/hab./any Residu tèxtil municipal recollit selectivament 

 18.270,60 tones Gestionades de tèxtil municipal segons gestors (descomptades 

les transferències entre gestors)

 11% Ratio de recollida selectiva tèxtil municipal

Altres indicadors 2021: 

 4.332 Punts de recollida tèxtil municipal segons gestors***:

Públic 3314, privat 612, deixalleria 406

 11 gestors autoritzats per l’ARC per gestió de tèxtil municipals

Mapes d’ubicació de contenidors, botigues i deixalleries PXR: 

* Font: Projecte Interreg Europe CircE

** Font: DARIGs

*** Font: Resums mensuals 

Situació tèxtil a Catalunya

https://www.humana-spain.org/que-puedes-hacer-tu/donar-ropa/?&lang=cat
https://www.robaamiga.cat/ca/fes-reneixer-la-teva-roba/el-contenidor-taronja/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/premi_europeu_de_prevencio_de_residus/
http://www.arc.cat/deix3/listDeix3Instalacio.action?_ga=2.202238033.1308417008.1662978937-223451764.1658241142


8

2022 : Moda Circular i Sostenible

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/dies_tematics/


9Infografies i cartellera

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/dies_tematics/


10Descobreix com optar per roba més sostenible !



11Joc amb cartes temàtiques!
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Residus.gencat.cat/setmanaprevencio
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Recursos i eines comunicatives personalitzables

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/eines_de_comunicacio/


14Portal de recursos virtuals EWWR 



15Portal de recursos virtuals EWWR 
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Residus.gencat.cat/setmanaprevencio
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Recursos i eines comunicatives personalitzables
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01/09 04/11 19 al 27/11 EWWR 15/12

Inscripció

Valoració

Idees d’accions Personalitzar i 

imprimir recursos

Acció i difusió

Participació 

als Premis 

Europeus

Preparació de material

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/dies_tematics/
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Residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europeaResidus.gencat.cat/setmanaprevencio
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sdr.arc.cat/prevencio/GetLoginPrevencio.do
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sdr.arc.cat/prevencio/GetLoginPrevencio.do
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www.arc.cat/agendaewwr

 Recerca per criteris

 Enllaç a premsa

 Vincle a l’agenda Europea

 Difondre via xarxes socials i 

calendari

 Accions accés a Premis Europeus
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Mireia Padrós
Departament de Prevenció i Eficiència dels recursos

Agència de Residus de Catalunya

https://residus.gencat.cat/setmanaprevencio

http://setmanaprevencio.arc@gencat.cat

https://bit.ly/3xUMk08

http://setmanaprevencio.arc@gencat.cat
https://bit.ly/3xUMk08
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MODA CIRCULAR I SOSTENIBLE

setmanaprevencio.arc@gencat.cat

Demostracions de tecnologia : Ensenyar al públic les 

tècniques i mètodes que ajuden a reduir residus, com es 

confecciona roba, nous teixits recuperats o com es separa

Jornades de portes obertes i xerrades: Donar a 

conèixer la vostra activitat a les escoles locals, mostrar 

com es promou la moda circular i sostenible.

Videos interactius : Teniu productes ecodissenyats? 

Contribuïu a l’economia circular? Solucioneu algun 

problema ambiental? Doncs mostrem-ho durant la 

EWWR!

Mercats  d’intercanvi : O segona mà per allargar la vida 

dels productes, si a mi no em va bé a tu potser si! No 

siguis passat de moda!.

Quines 

accions 

poden fer  

durant la 

Setmana?
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MODA CIRCULAR I SOSTENIBLE

setmanaprevencio.arc@gencat.cat

Mapes / recorregut de reutilització: Conèixer on són 

els punts claus del municipi per evitar generar residus.

Waste Watchers: On pesem tot el que comprem de 

roba reutilitzada en botigues de segona mà.

Marató o tallers de costura: Ensenyem a cosir, a reparar 

una cremallera, personalitzem o fem nous models

Concurs d’idees virtual: Visualitzar allò que esteu 

fent, què n’opinen els usuaris, podeu usar les 

infografies i material de la EWWR.

Quines 

accions poden 

fer durant la 

Setmana?

Mostra de productes ecodissenyats: Ensenyem 

quines són les claus per transformar cap un mercat més 

sostenible.
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Mireia Padrós

Departament de Prevenció i Eficiència dels recursos

Agència de Residus de Catalunya

https://residus.gencat.cat/setmanaprevencio

mpadrost@gencat.cat

#ewwr2022 

#catalunyacircular

#modacircular

mailto:setmanaprevencio.arc@gencat.cat

