Les entitats membres de Plataforma
Educativa volem celebrar un Nadal més
social, més sostenible i més
responsable amb el nostre entorn i és
cosa de tothom minimitzar al màxim
l’impacte d’aquestes festes.

Us compartim consells i bones
pràctiques que ens poden ajudar a fer
d’aquest Nadal una celebració encara
més bonica i fer-nos reflexionar sobre
les conseqüències ecològiques,
econòmiques i socials de les nostres
compres i accions.

 Regala temps,
 Regala serveis,
en comptes d’objectes materials,

 Regala solidaritat,
fes una donació a una entitat o a
persones en risc d’exclusió social.

Pots aprofitar a regalar coses
que no et serveixen i que a algú
altre li podrà fer servei.
Crea una llista dels regals què
vols fer i del què necessitaràs
per fer-los, cuinar o preparar.
Pensa en el gustos de cada
persona i en la utilitat que li
podrà donar. Regala amb utilitat.
Recicla tant com puguis o valora
les fires d’intercanvi o de
segona mà.

Disposa d’un pressupost
ajustat.
Abans de comprar, reparar.
Prioritza els regals personals
creant-los i evitant comprar-ne.

Reserva un espai a la solidaritat.
Tria bé on anar a comprar,
compara els preus, la qualitat i
la sostenibilitat que t’aporta.
Planifica les compres i no les
deixis totes per a última hora.

» Tria Productes de comerç just que
generin impacte social (Repensar)

» Tria productes de quilòmetre zero
i botigues de barri (Redistribuir i
Repensar)

» Compra a través de banca ètica
(Repensar)

» Regala de manera no sexista, ni
joguines ni altres objectes sense
estereotips de gènere. (Repensar)

» Compra objectes que ajudin a evitar
els residus (Repensar i Reutilitzar)

» Recorda si compres electrodomèstics, escollir productes de classe A
amb la categoria més eficient.
(Repensar)

» Per últim recicla aquelles joguines que ja no feu servir i que
encara estiguin bé per a entitats i persones d’exclusió
social.(Reutilitzar)

» Busca alternatives per evitar el paper de regal
(Reutilitzar i Repensar)

Segons WWF (World Wide Fund Nature) de cada
arbre es produeixen només 717 papers de regal.
Tints i pigments (plàstics, aluminis o purpurines) en
els papers de regal fan que aquests no es puguin
reciclar, a banda de l’ús de grans quantitats d’aigua
per a la seva producció.

» Practica el Furoshiki: embolica els teus regals amb aquesta tècnica
japonesa. S’usava antigament per empaquetar qualsevol producte.

» Usa alternatives per embolicar com:
» paper Kraft, paper de diari,
mapes o calendaris.

» Bosses de paper, pots de vidre o
caixes de cartró.

» Testos de fang, sacs reutilitzables i
bosses de cotó.

Aquí
més info

» La joguina ha de servir per a divertir.
» L’edat i la maduresa de l’infant.
» Cal evitar les joguines bèl·liques, que promoguin les competències, la
superioritat i l’enfrontament.

» Les etiquetes, les regles i les instruccions del joc.
» Revisa que tingui les etiquetes de la CE (exigències

essencials de seguretat a les normes comunitàries).

» L’etiquetatge ha d’estar en català i/o castellà.
» Les joguines fetes amb materials renovables com

fusta i cartró tenen un impacte ambiental més baix
en el procés de fabricació que les fetes mitjançant
processos industrials(sintètics, plàstics...).

» Evita jocs que necessitin piles. I si finalment ho tries,
compra piles recargables.

» Clica aquí i consulta la campanya

» Clica aquí per consultar-los

·
» Clica aquí per consultar la campanya

» Clica aquí i consulta la campanya

» Revisa què pots reaprofitar de l’any
passat.

» Desenvolupa tallers familiars casolans per
a crear les decoracions de Nadal a casa.

» Si vols comprar un arbre de Nadal, pots

triar opcions creatives amb taps de suro,
caixes de cartró...

» Si finalment tries comprar un arbre

natural, escull-ne un que provingui de viver
o de plantació controlada.

» Si montes el pessebre, fes servir
serradures enlloc de molsa.

» Recicla tot el que puguis:
el cartró, l’arbre de Nadal, els
plàstics i les ampolles...
(Reciclar)

» Pensa en no alimentar la
muntanya de residus:
https://youtu.be/rIXbt9DvbOk

Amb aquests consells reforcem la
importància de la nostra
Responsabilitat i Consciència de com
les nostres accions tenen una
repercussió al món. A les nostres
mans està poder contribuir a la
creació d’un món més just, més
sostenible, més inclusiu i més
responsable, no només per Nadal,
sinó tot l’any.
Fes com nosaltres i envia felicitacions
electròniques.

