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QUE PODEM FER PER NO GENERAR TANTS RESIDUS 

 Acció Què hi guanyem? 

Si quan comprem escollim, sempre que sigui 

possible, productes frescos i al detall... 

evitem envasos excessius i innecessaris 

(l'embalatge no sempre millora el producte i 

materials com el porexpan tarden mig milió 

d'anys a degradar-se) 

Si evitem usar plats, gots i coberts de plàstic 

d'un sol ús... 

generem menys residus i, a mig termini, 

també estalviem diners 

Si utilitzem productes més duradors o 

recarregables (bolígrafs, piles, encenedors, 

etc.)... 

fem menys residus 

Si escollim envasos grans en comptes de 

productes envasats en dosis individuals o molt 

petites... 

reduïm el volum de residus  

Si anem a comprar amb cabàs, carro de la 

compra, caixes reutilitzables, bossa de roba per 

al pa... 

no calen tantes bosses de plàstic 

Si fem servir carmanyoles... reduïm el consum de paper d'alumini i de 

film transparent 

Reduir 

Si utilitzem tovallons i draps de roba i no de 

paper... 

consumim menys paper i, per tant, reduïm 

la tala d'arbres 

Si truquem al Telèfon del Civisme 900 859 009 

perquè ens recullin els voluminosos o els portem 

a la deixalleria... 

afavorim la restauració d'alguns mobles i 

tenim els carrers més nets 

Si tot el que ja no ens serveix (roba, revistes i 

diaris, mobles, etc.) ho donem per reutilitzar... 

fem menys residus i ajudem persones amb 

menys recursos  

Si aprofitem el paper i el reutilitzem (escrivim 

per les dues cares)... 

cal talar menys arbres i preservem l'entorn 

natural 

Reutilitzar 

Si tenim jardí i fem compost amb les restes 

orgàniques (de menjar, restes de cafè, 

d'esporgues i fulles mortes, etc.)... 

disposem d'un adob natural i de qualitat  

Si fem recollida selectiva (dipositem cada 

material de les escombraries en el contenidor o 

lloc adequat)... 

donem valor als residus 

Si portem els residus especials (olis usats, pots 

de pintura i de dissolvents buits, etc.) a la 

deixalleria... 

evitem que contaminin 

Si col·laborem amb la recuperació de paper i 

cartró usats...  

per cada tona de paper reciclat evitarem la 

tala de 14 arbres i estalviem 21.000 litres 

d'aigua  

Reciclar 

Si comprem productes fets amb materials 

reciclats... 

contribuïm a respectar el medi 

 


