SETMANA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus, dies en que es promouen accions de
sensibilització sobre els recursos que consumim i els residus que generem, ens mou a
reflexionar sobre quina és la nostra responsabilitat com a cristians.

Diu el Papa Francesc a l’Encíclica Laudato si’:
Aquesta germana [la Terra] clama pel dany que li provoquem a causa de l’ús
irresponsable i de l’abús dels béns que Déu hi ha posat. Hem crescut pensant que
érem els seus propietaris i dominadors, autoritzats a espoliar‐la. (Ls 2)
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La terra, la nostra casa, sembla convertir‐se cada vegada més en un immens dipòsit
de porqueria. En molts llocs del planeta, els ancians enyoren els paisatges d’altres
temps, que ara es veuen inundats d’escombraries. (Ls 21)
Aquests problemes estan íntimament lligats a la cultura del rebuig, que afecta tant
els éssers humans exclosos com les coses que ràpidament es converteixen en
escombraries. (...) El sistema industrial, al final del cicle de producció i de consum,
no ha desenvolupat la capacitat d’absorbir i reutilitzar residus i deixalles. (Ls 22)
Les prediccions catastròfiques no es poden mirar amb menyspreu i ironia. A les prò‐
ximes generacions podríem deixar‐los massa escombraries, deserts i brutícia. (161)
Fan falta marcs reguladors globals que imposin obligacions i que impedeixin accions
intolerables, com el fet que països poderosos expulsin a altres països residus i
indústries altament contaminants. (Ls 173)
Un canvi en els estils de vida podria arribar a exercir una sana pressió sobre els qui
tenen poder polític, econòmic i social. És el que passa quan els moviments de
consumidors aconsegueixen que deixin d’adquirir‐se certs productes i així es tornen
efectius per a modificar el comportament de les empreses, forçant‐les a considerar
l’impacte ambiental i els patrons de producció. (Ls 206)
És molt noble assumir el deure de tenir cura de la creació amb petites accions
quotidianes, com evitar l’ús de material plàstic, separar els residus o el fet de
reutilitzar alguna cosa en lloc de llençar‐la ràpidament. Aquestes accions quan es
fan a partir de profundes motivacions, poden ser un acte d’amor que expressa la
nostra pròpia dignitat [de Fills de Déu].(Ls 211)

L'arrel del problema és la nostra cultura d'usar i llençar i l'hiperconsum que ens porta a ser
màquines generadores de residus. Per sort hi ha moltes coses que podem fer:
1. REDUIR. És l’acció més important perquè evita que es generin els residus. Podem:
 Donar valor a les relacions i a les experiències en lloc de a les coses.
 Preguntar‐nos abans de comprar alguna cosa: "És imprescindible?".
 Compartir o llogar objectes que no es fan servir amb assiduïtat.
 Comprar articles que generin els mínim residus possibles.
 Rebutjar les bosses i embolcalls innecessaris.
 Tractar amb cura totes les coses per evitar que es facin malbé.
 Evitar els productes d’un sol ús
 Escollir els productes que tinguin un cicle de vida més llarg.
 Reparar els objectes en lloc de reemplaçar‐los per altres de nous.
 Evitar el malbaratament d’aliments.
2.

REUTILITZAR. Donar una nova vida a objectes que ja no s’utilitzen:
 Buscar noves utilitats a alguns objectes que ja no fem servir.
 Deixar d'acumular coses innecessàries i donar els objectes que no necessitem
perquè siguin reutilitzats, preferiblement a empreses d’inserció social.
 Comprar productes de segona mà.

3. RECICLAR. Transformar els residus en materials que es poden tornar a utilitzar:
 Separar correctament els residus i dipositar‐los al contenidor corresponent

Són petits gestos que contribueixen a:


Millorar l’ús dels recursos, en disminuir el
consum de matèries primeres i evitar la
generació de residus.



Prevenir el canvi climàtic, en disminuir les
emissions de CO2 i altres gasos d’efecte
hivernacle.



Crear llocs de feina per a persones en
situació o en risc d’exclusió social.



Disposar de mobles, electrodomèstics,
llibres, roba, etc. a preus més assequibles.

És important que els cristians fem nostres aquest petits gestos perquè “Viure la vocació de
ser protectors de l’obra de Déu és part essencial d’una existència virtuosa, no consisteix en
quelcom opcional ni en un aspecte secundari de l’experiència cristiana.” (Laudato si’ 217)

