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PROJECTES AMB MATERIALS
RECICLATS
En molts casos, els residus contenen materials que poden ser recuperats
i utilitzats com a material per a nous objectes a partir de dissenys propis.
Aquest procés d’utilització de parts o elements d’un article que han estat
rebutjats i després d’un determinat procés poden ser usats novament,
és el que anomenem reciclatge. Avui en dia generem una gran quantitat
de residus que tenen un elevat cost de gestió, ja sigui en incineradores,
abocadors, etc. Per això, treballar amb materials de rebuig (residus) per
a fabricar nous objectes utilitaris o de decoració, és una opció:
Perquè amb el reciclatge de materials de rebuig, estem

sostenible: contribuint a la reducció de residus i el seu impacte ambiental
sobre el medi ambient.

econòmica:

Ja que si ens fabriquem nosaltres mateixos els objectes en
comptes de comprar-los, podrem tenir objectes únics, originals
i sense cost d’intermediaris.

educativa:

Perquè si consumim en la mesura del que necessitem, estarem
fent un ús sostenible dels recursos naturals i reduint la fracció
orgànica dels residus. Perquè si consumim en la mesura del
que necessitem, estarem fent un ús sostenible dels recursos
naturals i reduint la fracció orgànica dels residus.

Sabíeu que...
...A Espanya es llencen a l’any més de 300.000 tones de metalls? La
fabricació de tot aquest metall comporta, al seu temps, una extracció de
bauxita (el material del qual s’obté l’alumini) equivalent a quatre vegades
el seu pes final.
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Què podeu fer?
Fabricar torretes per a les plantes del balcó a partir d’ampolles de plàstic
de 1,5 litres. Tot tallant-les per la meitat, podeu obtenir pràctiques torretes
per a planter.
Localitzar quines entitats properes recullen materials de rebuig per a la
realització de projectes amb materials reciclats.
Organitzar un taller de fabricació de llibretes, a partir de retalls de tela de
diversos estampats i fulls sobrants aprofitables per una cara.
Si la vostra entitat treballa amb infants, podeu organitzar un taller de
creació d’instruments a partir de materials reciclats com ara un xilòfon amb
ampolles de vidre, una bateria amb pots buits, etc.
Crear una estructura de làmpada semicircular a partir de plàstics
reutilitzats.

Webs d’interès
Projecte Tappost. Projectes d’art amb xapes metàl.liques:
http://bcnsostenible.cat/web/punt/tappost
Instruments amb materials reciclats:
http://www.peretarres.org/arxius/mcec/matxembrat/3%20Bloc%20III%20bq2.pdf
Propostes creatives apartir de materials reciclats:
http://blocs.xtec.cat/mbardera/category/reciclatge/
Festival Internacional de Reciclatge artístic “Drap Art”
http://www.drapart.org/
Basurama: Col.lectiu d’investigació, creació i producció ambiental
http://basurama.org/

més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

