medi ambient

Joguines amb molta vida
Redueix, reutilitza, recicla
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No
hi ha cap cosa
més avorrida i trista
per a una joguina que
quedar abandonada en
algun calaix o llençada
a les escombraries.

Volem seguir jugant!
Volem viure noves aventures i ajudar a
cuidar el medi ambient!
Ens ajudes?
Vols saber com?

LA TEVA JOGUINA TAMBÉ JUGA
UN PAPER IMPORTANT PER AL
MEDI AMBIENT
La vida d’una joguina és més curta del que hauria
de ser: en tenim moltes i encara en volem tenir més.
També és cert que molt aviat perdem l’interès per elles
o bé se’ns espatllen ràpidament ja que contenen elements tecnològics que no sabem arreglar quan no funcionen.
Moltes vegades queden guardades o les llencem a les
escombraries amb les piles o components electrònics.
És possible també que alguna d’aquestes joguines contingui elements que poden ser perillosos.
Per a construir la teva joguina s’han utilitzat molts recursos naturals (aigua, petroli, metalls, arbres...) i és una
llàstima que no es pugui seguir utilitzant tot aquest esforç obtingut de la terra durant més temps.

ies
Sabue…
q

• Cadmi, mercuri o plom
són elements perillosos que
poden contenir les joguines
i, en el cas que no es tractin
correctament, poden acabar sent
alliberats al medi, contaminar el sòl, l’aigua,
l’atmosfera i perjudicar la salut de persones,
animals i plantes.
• Des de fa temps, alguna d’aquestes substàncies perilloses estan prohibides per Llei, però
no podem oblidar que moltes de les joguines
que tenim a les cases es van fabricar abans
que es prohibissin.
• Altres joguines amb elements metàl·lics, com
les bicicletes, els patins o els cotxes en miniatura, poden ser reciclats aprofitant de
nou l’acer, el coure o l’alumini que contenen.
• Moltes organitzacions lluiten perquè es retirin els elements perillosos de les joguines
com, per exemple, Greenpeace.
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JOGUINA, PENSA…

SI VAS A TRIAR UNA
suficients
• Sí encara no en tens
tà feta, la teva nova
• De quins materials es materials perillosos per a
joguina? Són aquests edi ambient?
la teva salut o per al m
s de reutilitzar una
• Què et sembla si provecanviar joguines amb
joguina? Podries inter .
d’altres amics/amigues
I ABANS DE DES
JOGUINA PENSA PRENDRE’T D’UNA
SI .....
• Has jugat prou
et va fer quan amb ella (amb la il·lusió que
la vas tenir per
vegada!)
primera
• Has provat d’
a
que te la reparirreglar-la o demanar a algú
que no la pots do abans de llençar-la (segur
amiga o a un ve nar a una germà, a una
í?)
• No pots utilitz
arconvertir-la en la de cap més manera i
una altra joguin
a o objecte.
• Hi ha alguna
associació del te
u
puguis donar o
bé intercanviar- barri on la
altra.
la per una
• Es pot recicla
r.

ALLARGAR LA VIDA DE LA TEVA
JOGUINA ÉS MÉS ECOLÒGIC I
SOLIDARI.
Es calcula que aproximadament
entre un 5 i un 6% dels residus
urbans són joguines i petits
aparells elèctrics. Però només
un 2% de les joguines electròniques acaben en plantes de
reciclatge.

Pesrar…
pen

R que R amb les 3Rs!
El principi de les 3Rs és molt antic, però encara
segueix sent molt pràctic. Serveix per indicar-nos
quin ordre hem de seguir perquè hi hagi menys
residus.
1. REDUIR,
2. REUTILITZAR,
3. RECICLAR.

Sabem què
significa?
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Reduir

RECICLA

És ja coneguda la dita que el millor dels residus és el
que no es produeix. Si podem evitar que alguna cosa
es converteixi en residu, millor, ja que evitarem tots els
problemes que generen en el medi ambient, entre ells
el canvi climàtic!
No

Si la teva joguina està trencada, igualment es pot aprofitar. Moltes de les seves peces: plàstic, cartró, roba, fusta, metalls... es poden separar per ser reciclades, és a
dir, els seus materials poden ser aprofitats per fer altres
objectes.

les llencis a les
escombraries
Elles mai ho farien

Dona més vida
a les teves
joguines
REUTILITZAR
Si podem allargar la vida d’ un objecte estarem evitant que es converteixi en un residu. Per això, quan ja
no vulguis una joguina, pensa si algú la pot voler o
dóna-la a una organització social, com les que hi ha
a AERESS, perquè es pugui posar a disposició d’ altres
nens i nenes.

A altres nens i nenes
potser els agradaria poder jugar
amb aquesta joguina que tu
ja no vols i que potser la seva família
no els hi pot comprar.

Aquest és el símbol que identifica un aparell elèctric o
electrònic i ens indica que no hem llençar-lo
a les escombraries sinó lliurar-lo a la deixalleria, punt net o a una entitat que el
pugui gestionar correctament.

Per cada 100 tones de residus
urbans reciclats eliminaríem 50
tones equivalents de CO2 emès a
l’atmosfera.

S
quaeb…ies

Això podria traduir-se en un estalvi equivalent a:
50 tones de
CO2

l’emissió de CO2
de 12 cotxes en
circulació

1.665 giga
joules
d’energia

l’energia de 8 blocs
d’habitatges
de 10 famílies

1.656 litres
d’aigua

El consum anual
d’aigua aproximat de

18 persones

CICLE DE GESTIÓ
COM ES REUTILITZEN I ES RECICLEN LES JOGUINES?
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Normalment no pensem que una joguina pugui ser
reutilitzada o reciclada i menys encara que pugui contenir materials perillosos que necessitin un tractament
especial. No pensem que amb un petit arranjament o
només “rentant-li la cara”, aquesta joguina pot tenir interès per a d’altres nens o nenes.

Moltes d’aquestes feines les realitzen entitats socials i
les duen a terme persones en risc d’exclusió social que,
d’aquesta manera, troben un treball digne per insertarse sociolaboralment.

Abans les joguines anaven a les escombraries, ara tenim una opció molt millor:

JOGUINA TÉ MOLTA VIDA?
TE N’ADONES… QUE UNA
Avantatges:
turals i evitem generar
• Estalviem recursos na
residus.
ció atmosfèrica i
• Evitem la contamina màtic.
prevenim el canvi cli
assequibles a les
• Podem oferir joguines
famílies.
lls per a persones en
• Creem llocs de treba ial
risc d’exclusió soc

Recollida
Algunes entitats socials, com les nostres, recollim joguines.
Es poden també recollir a escoles, parròquies, deixalleria o punt verd.
Pregunta a l’ Ajuntament, o a l’entitat social que tinguis
més a prop on pots portar-los
Localitza l’entitat més propera a: www.aeress.org

Classificació i tractament
Una vegada recollides les joguines, es classifiquen les
que poden ser reutilitzades. Si cal, es netegen o
es reparen per tal que estiguin en condicions
perquè altres nens i nenes puguin jugar-hi.
Podràs trobar aquestes joguines en els
centres de reutilització, encants i tendes
de segona mà d’entitats socials.
Les joguines que no es poden aprofitar
es descontaminen (se’ls treuen les piles...) i es separen els diferents materials
per poder-los reciclar.

APUNTA’T A LES
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RS...!
Aconseguir un
en
i solidari està torn més sostenible
a les teves ma
ns!
Participa amb
la fórmula més
sostenible i so
lidària:

+ 3R’s = -CO

2
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INSTRUCCIONS
PER ARRIBAR
A SER UN
BON RECUPERADOR
DE JOGUINES:
De la mateixa m
nostre consum, ésanera que en altres aspectes del
bo
• Reduir: no co recordar les tres “R”:
m
joguines, aprendrprar, fabricar les nostre
utilitzen compo e jocs tradicionals, que s
no
• Reutilitzar nents perillosos.
:
in
tentar repararles a ONG
les, donarescoles, ludos,teaqumercats benèfics,
es, fer-les
servir de
ra diferent,
intercanviamr-ane
le
• Reciclar: po s...
rt
ar-les a la
deixalleria
social, sepa,rapurnt verd o entitat
en diferent ntels materials
enidors
(piles, plàstsicco
s, cartrons...)

A QUI POTS LLIURAR LES TEVES JOGUINES?
Hi ha moltes entitats que estan recollint joguines i esperem que aviat s’afegeixin més. Busca la més pròxima a
la taula de la pàgina següent.
Per ajudar a que les nostres joguines tinguin una vida
més llarga.
Una altra forma de col·laborar és comprar-ne. Durant
tot l’any, moltes famílies i escoles adquireixen les nostres joguines de segona mà.

Veniu a visitar-nos!

QUI SOM?
AERESS, Associació Espanyola de Recuperadors de
l’Economia Social i Solidària , és una associació constituïda l’any 1994 i que actualment agrupa 34 entitats
distribuïdes per tota la geografia espanyola. Totes elles
tenen en comú que actuen en activitats relacionades
amb la protecció del medi ambient i la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social que per
diferents motius tenen més dificultats per trobar un lloc
de feina.
AERESS ha estat declarada entitat d’ utilitat pública el
mes de setembre del 2010 i es duen a terme anualment
auditories internes i externes.
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? ON VOLEM ARRIBAR?
Els nostres objectius i finalitats ideològiques coincideixen
amb els principis de l’economia social solidària, documentats en la carta “Emprendre per un Món Solidari”,
que són:
1. Treballar per la igualtat d’oportunitats per a tothom.
2. Fomentar el treball estable i afavorir el seu accés a
persones desfavorides o poc qualificades.
3. Protegir el medi ambient, oferint serveis per a la recuperació i gestió de residus.
4. Treballar afavorint la cooperació i no la competència
dins i fora de l’ organització.
5. Comprometre’ns amb la comunitat.
6. No tenir ànim de lucre.
COM TREBALLEM?
Les entitats de AERESS apostem, a més a més, per la
reutilització i reciclatge d’ altres residus com: roba, mobles, electrodomèstics, estris de la llar, llibres, etc.

Ens pots conèixer a: www.aeress.org
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ENTITATS

POBLACIÓ

RqueR Recuperación y Reciclaje, S.C.L.
Asociación Proyecto Lázaro
Riquirraque Emaús
Fundació Deixalles
Fundació Engrunes
Solidança i Treball, E.I.
GRM, E.I.
Fundació Tots units
Asociación Traperos de Emaus Granada
Emaús Fundación Social
Oldberri Coop
Fundación Isonorte
El Trastero, Coop de Iniciativa Social
Fundación Cáritas Chavicar
Fundación Volem Feina
Taller Cáritas Mestral
Asociación Proyecto Abraham
Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia
Fundación Traperos de Emaús Navarra
Fundación Ataretaco
El Cuc Centre de Recup Coop
Emaús Bilbao
Red Social Koopera

Albacete
Alacant
Astúries
Illes Balears
Barcelona
Barcelona
Burgos
Castelló
Granada
Guipúscoa
Guipúscoa
Las Palmas
La Rioja
La Rioja
Lleida
Menorca
Múrcia
Múrcia
Navarra
Tenerife
València
Biscaia
Biscaia

T. 902 13 13 60 - www.obrasocialcajamadrid.es

AERESS.
Asociación Española de
Recuperadores de Economía
Social y Solidaria
C/Eguilaz, 6. Bajo izda.
28010 Madrid
T. 915912336
info@aeress.org
www.aeress.org

