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Aquesta campanya consistirà en separar tots aquells objectes que tu duguis 
a les Deixalleries i que encara són apro�tables. Així no haurem d’arribar a 
tirar-los ni tan sols a reciclar-los perquè es reutilitzaran: a totes les Deixalle-
ries que gestiona Melchor Mascaró s’entregaran a la Fundació Deixalles.

Reciclant ja ho sé, però...
Què aconseguim reduint i reutilitzant residus?

Disminuir l’extracció i consum de recursos naturals, que en massa 
ocasions no són extrets amb criteris de justícia social ni econòmica, ni amb un 
mínim respecte per al medi ambient.

Prevenir l’escalfament global i la producció de CO2 i altres gasos d’efecte 
hivernacle derivats de la gestió dels residus i la fabricació dels nous productes 
que ja no s’hauran de produir.

Evitar la saturació dels abocadors o que s’incinerin productes apro�tables.

Contribuir al canvi d’una economia lineal a una economia circular.

Referent a la reutilització, allargar la vida útil d’un producte sempre és més 
e�cient que comprar-ne un altre de nou, per molt e�cient que pugui ser 
aquest altre producte nou. 

És a dir, contamina tant desfer-te d’una gelera que encara funciona 
com posar a circular 46 cotxes un dia sencer

L’objectiu principal de la campanya és mostrar a la ciutadania com, a través 
d’accions senzilles que poden realitzar tots els dies, es contribueix a la 
reducció de residus, a allargar la vida dels articles, a frenar el canvi climàtic i 
el consum de matèries primeres i a disminuir el problema de l’excés de residus. 

Com ho farem?

Per què?

Què podem dur?

Si reutilitzam una gelera evitarem emetre 267 kg de CO2, cosa que equi-
val a mantenir vius 13.500 arbres durant un dia.

Basta que duguis dues camisetes que encara serveixin per a que com-
pensi les emissions que faria un cotxe circulant durant un dia. I així 
encara qualcú altre podrà gaudir de posar-se-les uns anys més!.

13.500267 Kg

De fet, un smartphone 
hauria de durar entre 
25 i 232 anys per poder 
compensar els gasos 
d’efecte hivernacle que 
genera fabricar-lo.

Sabies què?

La campanya


