
SOBRES
Monodosi

No!

DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES
Elimina-ho si no és necessari 
Per reduir la generació de residus és important eliminar del nostre consum 
tot allò que és innecessari. Realment ho necessites? Recorda a demanar: 

...o rentar-te les mans 
freqüentment en comptes 

d’utilitzar guants de plàstic

Fes suport als 
productes locals!

Aigua de
l’aixeta

Reemplaça per processos o productes reutilitzables
No tots els productes han de ser substituïts per un altre,
hi ha la possibilitat de reemplaçar-los per processos.
Per exemple pots fer la teva pròpia llet vegetal a casa, en lloc de comprar-la en brick...  

Reemplaça per materials naturals
El plàstic no arriba mai a desaparèixer,
el seu impacte ambiental té greus conseqüències.

Exemple:
POTS DE VIDRE per 
guardar-hi coses

o aliments

Compra a granel i utilitza grans formats
Canvia productes envasats per aquells que es venen a granel o a l’engròs.

Reconverteix el que no es pot substituïr ni reutilitzar
Com a última opció, transformar un producte o material per a ésser reutilitzat,
i no necessàriament en la seva forma original.

Interessa’t per l’origen dels productes  

Lidera el canvi
Motivar i influir en la comunitat, per a introduir canvis per protegir el medi ambient. 

Grup Zero Residus!
Crea un grup a l’escola o a la teva comunitat. Junts és més fàcil accedir a productes zero residus,
consum a l'engròs i tracte directe amb pagesos i productors.

Digues NO a les monodosis
Evita els aliments en porcions individuals. Els plàstics de mida petita no es 
reciclen ja que es separen del circuit de gestió al primer cribat per tamany.

L’aigua potable és un dret
A la major part de l’illa, l’aigua de l’aixeta és potable.
Consulta la potabilitat del teu municipi i evitaràs les botelles de plàstic.
El plàstic també contamina la nostra salut, evita el consum d’aigua embotellada.

Café
Coffe

Sucre
Sugar

Botella de 
plàstic

Botella
reutilitzable

Pensa a portar la bossa de 
tela, tupper o pot de vidre

Feu servir tassons de 
plàstic? A la nostra 
escola proposem un 
sistema de tassons 

reutilitzables!  
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Sense palleta 
per favor! 
Gràcies!!

Sense plàstic 
Gràcies!!

Utilitza materials 
naturals com la 

fusta i el cotó que 
es reincorporen al 
cicle de la natura 

bosses 
orgàniques

Bosses de 
plàstic


