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LA REUTILITZACIÓ DELS MATERIALS
Molts dels materials que utilitzem a diari es podrien usar repetides
vegades abans d’esdevenir un residu. Penseu en les bosses de plàstic,
les ampolles, els pots de vidre, les capses de cartró o el paper de regal.
La reutilització consisteix en aprofitar els productes útils per a fer vàries
vegades la seva funció, adaptar-los per a altres usos o donar-los a qui
els pugui fer servir abans de desfer-se’n. És una tendència força estesa,
tot i que encara ara llencem com a rebuig productes i materials que ens
poden ser molt útils o que hem de comprar de nou en altres ocasions.
Per això la reutilització dels materials és una opció:

creattiva:

Perquè és una manera d’exercitar la imaginació
tot donant noves utilitats als objectes ja gastats.

econòmica:

Perquè si sabem reutilitzar bé ens estalviarem
de comprar nous productes, ja que els podrem
aprofitar en d’altres ocasions.

sostenible:

Ja que reutilitzant els materials evitem consumir
nous recursos naturals, i al mateix temps
contribuïm a frenar la generació de residus.

Sabíeu que...
... Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una
despesa energètica del 5 % de la que significaria el seu reciclatge.
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Què podeu fer?
Sumar-vos a la iniciativa dels mercats d’intercanvi i utilitzar-los per
a adquirir els objectes que us facin falta.
Recórrer a les botigues de segona mà sempre que vulgueu comprar
mobles, roba, etc.
Donar una segona vida útil als envasos que tingueu per casa, tot
buscant-los noves utilitats creatives.
Utilitzar vàries vegades les bosses de plàstic que tingueu, per a fer
la compra repetides vegades o finalment com a bosses de deixalles.
Utilitzar piles recarregables per a tots aquells aparells que no puguin
usar electricitat de xarxa.
Treure tot el partit dels materials; en primer lloc a les nostres cases i
després, si és possible, retornant-los al circuit comercial on els hem
adquirit.
A l’hora de comprar, aposteu pels productes en envasos reutilitzables,
sempre és millor una ampolla de vidre que una de plàstic.
No us perdeu la PS 35 sobre les 6R.
Sigueu imaginatius! Tot material pot tenir una segona vida! Podeu
visitar la PS 66 Sobre projectes amb materials reciclats.

Adreces útils
Fundació Residus i Consum
http://www.residusiconsum.org/

Mercats d’intercanvi i de segona mà
https://intercanvis.net/Benvinguda

Web d’intercanvi d’objectes:
www.reutil.net/

Xarxa d’intercanvi de Sants
http://intercanvis.sants.org/

Agenda de la campanya «millor que nou» sobre mercats d’intercanvi
http://www.millorquenou.cat/cat/millor_agenda
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

