LA REGLA DE LES 5 Rs
REDUIR
Reduir significa minimitzar la quantitat de residus que
generam.
Per exemple:
- Comprar i consumir sols el que sigui necessari
- Millorar l’aïllament dels establiments per reduir l’ús energètic
- Elegir productes amb menys embalatges o a granel
- Elegir productes locals per estalviar costos de combustible

RECICLAR
Reciclar significa donar un nou ús a un producte enlloc de
llençar-lo.

A l’OCB:

DONAM LA MÀ A LA
RESPONSABILITAT AMBIENTAL

LA RESPONSABILITAT AMBIENTAL
A Mallorca, com espai limitat en recursos, existeix la urgència
de prendre seriosament la responsabilitat ambiental en el
desenvolupament de totes les nostres activitats econòmiques,
socials i culturals per garantir la sostenibilitat del nostre entorn
per a les futures generacions.
Els components essencials de la responsabilitat ambiental
podríem agrupar-los en la regla de les 5 Rs (reduir, reciclar,
reutilitzar, recuperar i reparar) amb l’objectiu de conscienciar i
sensibilitzar sobre com prevenir l’excés innecessari de residus i
limitar el consum de recursos no renovables.

Color dels contenidors de reciclatge i residus relacionats:
Papers i cartrons
Llaunes i envasos
Ampolles de vidre
Restes d’aliments
Residus que no es poden reciclar
Alguns materials, per la seva composició, no es poden reciclar
en els contenidors habituals sinó que s’han de portar als parcs verds
o camions de reciclatge habilitats.
Per exemple: fluorescents, electrodomèstics, miralls i vidre pla,
enderrocs, mobles i fusta, envasos de tinta, pintures, vernissos,
adhesius i dissolvents, piles i bateries, càpsules de cafè, oli vegetal i
mineral i radiografies.

REUTILITZAR
Reutilitzar significa utilitzar els productes més d’una vegada.
Per exemple:
- Reomplir les botelles d’aigua enlloc de comprar-ne de noves
- Actualitzar els ordinadors enlloc de llançar-los i substituir-los
- Descartar les bosses de plàstic i elegir bosses de roba o cistell
- Elegir plats, tassons, coberts i altres productes reutilitzables
- Compartir o donar el que és utilitzable i rebutjam

RECUPERAR
Recuperar significa aprofitar els productes que anteriorment
creiem que havien de ser rebutjats.
Per exemple:
- Aprofitar les peces d’un producte que rebutjam
- Fer pedaços amb la roba rompuda o desgastada

REPARAR
Reparar significa arreglar els productes abans de llençar-los i
comprar-ne de nous.
Per exemple:
- Comprar productes que durin i puguin ser arreglats
- Fer un bon manteniment dels equipaments, vehicles i productes
- Comprar un esmolador de ganivets per reviure els ganivets cansats
- Esmolar els instruments de jardineria

MÉS ENLLÀ DE LES 5 Rs:
L’ACCIÓ CLIMÀTICA
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els
efectes d’aquest és el repte més rellevant del segle XXI en
relació amb la responsabilitat ambiental. El conjunt d’accions
per fer front aquest repte i objectiu de desenvolupament
sostenible (ODS) va més enllà de la regla de les 5 Rs.
Algunes d’aquestes acciones requereixen importants transformacions estructurals de prevenció davant situacions d’emergència com les onades de calor, els temporals, les inundacions,
les sequeres i altres desastres causats per fenòmens climatològics extrems.
Aquest desastres sempre han existit, però diferents estudis
demostren que el canvi climàtic està agreujant-los i incrementant-los. Segons dades d’OXFAM els desastres relacionats amb
el clima s’han triplicat en els últims 30 anys. A més, l’augment
del nivell de la mar ha estat més de 2’5 vegades major durant
el que duim de segle XXI que durant casi tot el segle XX.
La crisi climàtica és una realitat i tant els nostres governs com
tota la ciutadania en conjunt tenim el repte de fer-la front dins
les possibilitats de cadascú. Ningú pot restar al marge perquè
ens hi jugam la sostenibilitat de les nostres vides.

Més informació:
https://web.conselldemallorca.cat/ods

