
No en dubtis! 
Suma’t a la 
prevenció de residus, 
és la millor opció! 

Fes teves 
les alternatives!

Prevenim 
els residus, 
pensem en 
el futur!

#Adeuplastics

Diem adeu als plàstics!

A Europa es generen cada any més de 25 
milions de tones de residus de plàstic, dels 
quals menys d’un 30% es recull per a ser 
reciclat. La resta és incinerat, va a dipòsit 
controlat o, massa sovint, acaba al mar. Un 
exemple molt conegut és l’excés d’ús de 
bosses de plàstic que està malmetent el 
nostre medi, i  per tant, a nosaltres matei-
xos. La bossa de plàstic és com una plaga 
que allarga els seus braços fins a indrets re-
còndits, com els nostres mars i oceans. És 
un perill que nosaltres hem creat i ara ens 
toca trobar solucions per afrontar-lo.

Per més informació, consulteu:



Pensem en futur!

El més important dins el món dels residus és 
la prevenció, és a dir, aplicar solucions que 
ens ajudin a reduir o evitar la generació de 
residus : “el millor residu és aquell que no es 
genera”.

I és que, malgrat tots els esforços, un cop un 
producte entra en el circuit de residus el més 
probable es que acabi a dipòsit controlat o 
incinerat: a Catalunya, l’any 2017 vam generar 
quasi 4 milions de tones de residus, dels quals 
només vam reciclar 1,5 milions de tones. 

D’ençà que va entrar en vigor la prohibició als 
establiments comercials de donar gratuïtament 
les bosses de plàstic, aquestes s’han reduït molt 
però encara podem fer alguna cosa més:

Recordant les 3R dels residus: 
primer reduir, després reutilitzar 
i finalment reciclar.

Evitant el malbaratament ali-
mentari. Una bona previsió ens 
ajudarà a què no haguem de 
llençar menjar.

Donant valor als residus que 
generem i dipositar-los el con-
tenidor corresponent.

Abans de llençar res, pensar 
si pot ser útil per alguna altra 
persona.

Fent regals immaterials (entra-
des a espectacles, sortides en 
bicicleta o a peu, un massatge, 
un curs de pintura, de cuina, etc.).
 

Reparant tot el que puguem.

Com podem
prevenir els residus?

Anar a comprar amb 
cistell o carretó. 

Fer servir bosses 
reutilitzables.

 

Comprar a granel utilitzant car-
manyoles o bosses de reixeta.

Si un producte està en dife-
rents formats, triar el de vidre.

Escollir els productes que 
tinguin el mínim nombre 
d’embalatges.

Recomanacions


