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Festes d'hivern
més sostenibles
Una festa tradicional com el Nadal, en un país desenvolupat com el nostre, comporta un important
increment de la despesa energètica i també un augment del consum i dels residus que se’n generen.
Es fa necessari desenvolupar actituds crítiques cap a conductes consumistes que van lligades al
gaudi d’aquestes festes. Petits gestos més coherents amb un consum responsable poden fer que
mantenim el lluïment tradicional d’aquestes festes però aconseguint, entre tots/es, una festa més:
SOLIDÀRIA: perquè portant les joguines que teniu oblidades en algun racó de l’armari a fires
o mercats d’intercanvi o a les diverses campanyes de recollida que tenen lloc durant aquestes
dates evitareu que alguns/es nens/es amb menys recursos es quedin sense joguines.
_
SOSTENIBLE: aplicant criteris mediambientals en els àpats, les compres, els guarniments,
etc. reduireu la producció de residus, reutilitzareu materials, joguines, etc. i portareu a reciclar
els residus que en quedin.
JUSTA: Comprant regals procedents del comerç just estareu garantint unes condicions de
treball i uns sous dignes als treballadors i les treballadores i productors/es dels països on es
manufacturen aquests productes ja que cada cop és més habitual que els productes que
comprem provinguin de països on els drets dels treballadors no es compleixen.
_
ECONÒMICA: perquè amb una mica d’imaginació estalviareu en decoració i embolcalls de
regals si reutilitzeu materials dels que ja disposeu al mateix temps que reduireu la producció
de residus.

Sabíeu que ...
... entre desembre i gener, només a Barcelona, es generen gairebé 8000 tones de residus?
Què podeu fer?

_

Si voleu editar i distribuir les felicitacions nadalenques, utilitzeu preferentment les electròniques
ja que tenen el mateix efecte però suposen un estalvi de paper i de despesa econòmica.
_
En cas que vulgueu enviar-les impreses, utilitzeu paper 100% reciclat i preferentment en
col·laboració amb alguna de les ONGs socials o de cooperació al desenvolupament i comerç
just que promoguin aquests productes.
Per als desplaçaments nadalencs de compres, àpats d’empresa i trobades familiars, intenteu
utilitzar el transport públic, la bici o aneu caminant, sempre que sigui possible.
_
A l’hora de comprar regals, seleccioneu. Feu una compra planificada i, si podeu, avanceu-vos
al Nadal. Així evitareu les presses d’última hora i la pujada de preus d’alguns dels productes._
Tingueu en compte les botigues de comerç just i/o de productes ecològics en les vostres
compres, ja sigui per fer regals o per comprar els aliments de les diverses celebracions.
Trieu llibres amb el format d’edició més sostenible o participeu en el bookcrossing i allibereu
els vostres llibres.
e-mail: casal@casalbcn.info
web: www.casalbcn.info
Ausiàs Marc, 60
08010 Barcelona

Regaleu usos, regals no materials en lloc d’objectes (entrades per anar al teatre, al cinema, una sessió
de massatge, viatges, subscripcions a revistes, etc.).
Podeu regalar objectes que ajuden a estalviar recursos com aigua i energia (airejadors, bombetes de
baix consum, reguladors de la llum, temporitzadors, termoreguladors...).
Feu guarniments amb materials reutilitzats. Reaprofiteu cintes, llaços i paper d’embolicar regals per
a altres ocasions.
Minimitzeu els residus evitant l’excés d’embalatge. Les joguines i/o la roba que ja no feu servir cediules a algú que les necessiti.
Eviteu utilitzar vaixelles de plàstic d’un sol ús. La millor alternativa és l’ús de la vaixella clàssica de vidre
o de porcellana. Actualment existeixen vaixelles fetes d’un material semblant al plàstic que prové del
midó del blat de moro i que es descompon en un termini relativament breu.
També teniu a la vostra disposició gots de plàstic reutilitzable.
Utilitzeu estovalles i tovallons de roba en comptes de les de paper.
Com a “arbre de Nadal”, aprofiteu alguna planta, que ja tingueu a casa o al vostre local i redecoreula amb motius nadalencs.
Si heu de comprar alguna planta, trieu plantes de clima mediterrani i que es puguin mantenir com a
decoració durant tot l’any i no només fins passades les festes.
Si, finalment, compreu un pi o un avet naturals, assegureu-vos que procedeixen d’una gestió forestal
sostenible i, quan ja no el vulgueu, porteu-lo als punts de recollida d’arbres que instal•la l’Ajuntament.
Amb la matèria vegetal es fa compost.
Eviteu recol•lectar boix grèvol o vesc del bosc. Malgrat que són algunes de les espècies vegetals més
utilitzades com a decoració de Nadal, la seva recol•lecció està prohibida.
Eviteu també comprar o recol•lectar molsa i substituïu-la per altres materials com fulles seques,
serradures tenyides, sorra, escorça trinxada, papers o draps trinxats.

Adreces i telèfons d'interès

Intermon-Oxfam (productes de comerç just) Xarxa de Consum Solidari ww.xarxaconsum.net
Ciutat Vella (Bcn) - Pl. Sant Agustí Vell, 15 - 08003
Tel. 902 330 331
Tel. 932 682 202 - ciutatvella@xarxaconsum.org
C. Roger de Llúria, 15 - 08010 Barcelona
info@IntermonOxfam.org - www.intermon.org
Eixample - C. Rocafort, 198 - 08029 Barcelona
Setem (Lots de Nadal de comerç just)
Tel. 93 410 83 98 - eixample@xarxaconsum.org
Tel. 934 415 335
C. Bisbe Laguarda, 4 - 08001 Barcelona
L'Hospitalet - C. Moderna, 53 - 08902 L’Hospitalet
catalunya@setem.org - www.setem.org
de Llobregat.Tel. 934 326 182 hospitalet@xarxaconsum.org
Abacus cooperativa (objectes i joguines
de comerç just)
El cabàs - Crta. de Ribes, 121 - Les Franqueses
Tel. 933 022 108 - comunico@abacus.coop
del Vallès.Tel. 938 401 442 - info@elcabas.com C. Ausiàs Marc, 16 - 08010 Barcelona
www.elcabas.com
www.abacus.es - www.joguinasegura.coop

Podeu trobar i/o demanar més informació sobre aquest tema:
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
C. Nil Fabra, 20 - 08012 Barcelona - Tel. 932 374 743 www.bcn.es/agenda21/crbs

