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Els gots retornables i
reutilitzables
Els gots retornables i reutilitzables són uns gots fabricats amb un plàstic
més gruixut i dur anomenat Polipropilè, que els utilitzats habitualment en
festes o actes de diversos tipus (gots d’un sol ús fabricats amb Poliestirè).
Si utilitzem els gots de polipropilè, en comptes de llençar-los en acabar,
es poden rentar i tornar a utilitzar tantes vegades com es vulgui. Per
aquest motiu, usar aquest tipus de gots és una opció:

reductora:

Disminueix considerablement el volum de residus
generats per la utilització de gots i envasos de
begudes d’un sol ús.

Aquests gots els podreu utilitzar tantes vegades com
vulgueu, i no caldrà comprar-ne de nous cada cop
estalviadora: que organitzeu alguna activitat. Simplement caldrà
reposar els que s’hagin malmès durant l’activitat.

difusora:

En aquests gots podreu gravar-hi el logotip de la
vostra entitat o qualsevol nom i lema que us interessi
donar a conèixer. Alhora, promoureu la sostenibilitat
com a referència en els vostres actes.

fàcil:

Un dels avantatges d’utilitzar aquests gots que no
generen deixalles és que faciliten molt les feines
posteriors de neteja. Si plantegeu un bon sistema de
dipòsit i retorn, probablement tots els gots us seran
retornats abans que acabi l’activitat.

Sabíeu que...
...En les festes on s’ha introduït l’ús del got retornable i reutilitzable, s’ha
aconseguit reduir el volum de residus plàstics fins a un 90%?
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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?
Plantejar la compra d’un nombre suficient de gots retornables i reutilitzables per fer-los servir
en tots els actes que organitzi la vostra entitat. Si la vostra comanda no es prou gran podeu
demanar-la conjuntament amb altres entitats.
Si no teniu gots propis, demanar que us els cedeixin de forma gratuïta altres entitats o
equipaments.
Quan organitzeu l’activitat amb aquest tipus de gots, no oblideu fer una petita normativa d’ús per
tal que us retornin el màxim de gots possibles. Generalment, es sol deixar el got a canvi d’un euro
de fiança que es restituirà amb la devolució del got.
Prepareu materials de difusió i d’educació ambiental entorn a la vostra entitat, l’activitat que
organitzeu i l’ús d’aquests gots. Això fa que l’acte sigui més atractiu alhora que educatiu.
Si participeu en alguna festa on hi hagi aquests gots, no us els emporteu a casa. Recordeu que la
finalitat dels gots retornables i reutilitzables és que es puguin fer servir en posteriors ocasions.
Quan utilitzeu aquests gots per a les vostres activitats tingueu present que la seva neteja és
bàsica per mantenir la higiene en els següents usos. Renteu-los amb aigua i sabó i deixeu-los
assecar individualment a sobre de papers de diari durant unes 24 hores.
Sempre que sigui possible, utilitzeu envasos retornables per a les begudes que necessiteu. La
beguda en barrils i servida en gots reutilitzables és la opció més sostenible.
Eviteu logotipar l’any de l’esdeveniment al got, per tal que sigui vigent en tot moment.
Si no preveus utilitzar vàries vegades els gots, és més recomanable llogar-los que no pas
encarregar-ne una tirada de pròpia.

Adreces i telèfons d’interès
Entitats i equipaments que cedeixen gratuïtament els gots retornables i reutilitzables:
Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)
C/ Gran de Gràcia, 190. CP. 08012, Barcelona.
Tel. 932 655 217 - infopunt@crajbcn.cat
La Fàbrica del Sol
Passeig Salvat Papasseit, 1. CP. 08003, Barcelona.
Tel. 932 564 430 - lafabricadelsol@bcn.cat
Consell de la Joventut d’Horta – Guinardó
Pl. Eivissa, 17. CP. 08032, Barcelona.
Tel. 934 291 442 - cjd7@cjd7.org

Empreses on podeu comprar els gots retornables i reutilitzables:
MENSA
C/ Pereda, 56. CP. 08930, Sant Adrià de Besòs
Tel.933 148 111 - comercial@men-sa.com
ECOFESTES
C/Estació, 24. CP. 08650, Sallent.
Tel. 938 371 548 - ecofestes@ecofestes.com
Sarau i més
C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 34. CP. 08028, Barcelona.
Tel. 934 221 180 - info@sarau.org

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

