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El material d’escriptura
Retoladors, bolígrafs, llapis i marcadors de text són eines d’ús diari a
les entitats i grups de joves. Sovint, fem la compra d’aquests materials
sense fixar-nos en les alternatives ecològiques que existixen, buscant
simplement aquells productes que presenten un cost més baix. En
aquesta pràctica sostenible, trobareu bons consells per a fer un ús
responsable d’aquests materials i conèixer les diverses possibilitats que
teniu per a escollir, ja que tenir en compte una sèrie de criteris ambientals
a l’hora de fer-ne la tria, és una opció:

reductora:

Utilitzar bolígrafs i retoladors recarregables disminueix
considerablement la generació de residus d’oficina, sovint
perillosos per al medi ambient.

estalviadora:

L’ús responsable d’aquest material augmentarà la seva vida
útil alhora que afavorirà un estalvi econòmic per a l’entitat.

sostenible:

Molts dels productes d’escriptura estan fets amb base de
dissolvents químics. Per aquest i altres motius, utilitzar les
alternatives ambientals existents fomenta la sostenibilitat.

Sabíeu que...
...més de la meitat dels marcadors que hi ha al mercat són recarregables
però la majoria de venedors desconeixen l’existència d’aquestes
recarregues?
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Què podeu fer?
Compartir el material d’escriptura que només s’utilitza puntualment (tisores,
grapadores...)
Utilitzar bolígrafs i retoladors amb certificació ecològica (amb etiqueta ecològica
oficial: Cigne Blanc o Àngel Blau), i que no continguin tinta amb metalls pesants.
Utilitzar retoladors i bolígrafs de plàstic reciclat, metall o fusta, recarregables i
comprar també les recarregues.
Utilitzar marcadors de text recarregables, amb base aquosa d’aigua (no de
dissolvents) o llapis fluorescents secs.
Fer servir llapis fabricats amb fusta certificada FSC i sense lacar ni envernissar per
fora.
Substituir el material amb carcasses de PVC pels que utilitzen Polipropilé (PP) i els
productes amb base de dissolvents químics pels que tenen base aquosa.
Establir mecanismes per a minimitzar la pèrdua de material d’escriptura
(personalitzar el material, etc.)
Reduir al màxim l’ús dels correctors de text, la cinta adhesiva i les coles.
Participar en programes de reciclatge de material d’escriptura com el que ofereix
TerraCycle: www.terracycle.es/es/

Webs d’interès
Informació i consells pràctics per a l’ús de material d’oficina sostenible
Guia de l’Oficina Verda:
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=52

Vídeo sobre el reciclatge de material d’escriptura:
http://s3.amazonaws.com/tc-es-prod/download_resource/downloads/32/BIC_Spain.
mov

Botigues on podeu trobar el material d’oficina i papereria adient per
a la vostra entitat:
Ecoreciclat: www.ecoreciclat.info/
Món Ecològic: www.mon-ecologic.com/index.html
Ecrac: www.ecrac.8m.com/
Dinamo Papereria: www.dinamo-papeleria.es/
Material d’oficina ecològic:
http://spanish.alibaba.com/products/recycled-eco-pens.html
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

