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FESTES D’HIVERN MÉS SOSTENIBLES
Una festa tradicional com el Nadal, en un país desenvolupat com el nostre,
comporta un important increment de la despesa energètica i també un
augment del consum i dels residus que se’n generen. Cal desenvolupar
actituds crítiques cap a conductes i hàbits extremadament consumistes,
sovint lligades al gaudi d’aquestes festes. Accions més coherents amb
un consum responsable permeten mantenir el lluïment tradicional
d’aquestes festes i aconseguir, entre totes, una festa més:

solidària:

perquè portant les joguines, sobretot en bon estat, que teniu
oblidades en algun racó de l’armari a fires o mercats d’intercanvi
o a les diverses campanyes de recollida que tenen lloc durant
aquestes dates evitareu que la canalla amb menys recursos es
quedin sense joguines.

sostenible:

perquè portant les joguines, sobretot en bon estat, que teniu
oblidades en algun racó de l’armari a fires o mercats d’intercanvi
o a les diverses campanyes de recollida que tenen lloc durant
aquestes dates evitareu que la canalla amb menys recursos es
quedin sense joguines.

justa:

perquè portant les joguines, sobretot en bon estat, que teniu
oblidades en algun racó de l’armari a fires o mercats d’intercanvi
o a les diverses campanyes de recollida que tenen lloc durant
aquestes dates evitareu que la canalla amb menys recursos es
quedin sense joguines.

econòmica:

perquè portant les joguines, sobretot en bon estat, que teniu
oblidades en algun racó de l’armari a fires o mercats d’intercanvi
o a les diverses campanyes de recollida que tenen lloc durant
aquestes dates evitareu que la canalla amb menys recursos es
quedin sense joguines.

Sabíeu que...
... entre desembre i gener, només a Barcelona, es generen gairebé 8000
tones de residus?
fitxa elaborada pel Servei d’Informació de Recursos per a la Sostenibilitat
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ens trobareu a:
Espai Jove La Fontana
C/ Gran de Gràcia 190-192
08012 Barcelona
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Què podeu fer?
Si voleu distribuir felicitacions nadalenques, utilitzeu preferentment el
format electrònic, té el mateix efecte però suposa un estalvi de paper i de
despesa econòmica. En cas d’enviar-les impreses, utilitzeu paper 100%
reciclat i/o col.laboreu amb alguna de les ONGs socials o de cooperació
que promouen aquests productes.
Feu una compra planificada i, si podeu, avanceu-vos a aquestes dates.
Tingueu en compte les botigues de comerç just i/o de productes ecològics
en les vostres compres.
Feu guarniments amb materials reutilitzats. Reaprofiteu cintes, llaços i
paper d’embolicar regals per a altres ocasions.
Minimitzeu els residus evitant l’excés d’embalatge. Les joguines i/o la roba
que ja no feu servir cediu-les a algú que les necessiti.
Per als àpats, procureu utilitzar estris sostenibles (vaixella compostable,
gots reutilitzables, estovalles i tovallons de roba...) Més info: FT 12 Àpats
en grup.
Si compreu un pi o un avet naturals, assegureu-vos que procedeixen d’una
gestió forestal sostenible i, quan ja no el vulgueu, porteu-lo als punts de
recollida d’arbres que instal.la l’Ajuntament. Amb la matèria vegetal es fa
compost.

Adreces útils
Intermon-Oxfam (productes comerç just)
info@IntermonOxfam.org
www.intermon.org/ca
933 780 165

Setem (Lots de Nadal de comerç just)
catalunya@setem.org
www.setem.org
934 415 335

Xarxa de Consum Solidari
www.xarxaconsum.net
grupsdeconsum@xarxaconsum.org
93 268 22 02

XES - Xarxa d’Economia social i Solidària
http://www.xes.cat/
comunicacio@xes.cat
661 508 895

Cooperativa Trèvol (Lots de Nadal amb productes del mercat social, en col·laboració
amb Setem)
www.mercasol.net
Recurs de la Diputació de Barcelona per un Nadal + Sostenible
http://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-NadalSostenible-pdf.pdf
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

