REFLEXIONS QUARESMALS
Menys reciclar, més compartir
«Es produeixen centenars de milions de tones de residus per any, molts d’ells no
biodegradables: residus domiciliaris i comercials, residus de demolició, residus
clínics, electrònics i industrials, residus altament tòxics i radioactius. 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.»
(Papa Francesc. Encíclica Laudato si’, 21)

 A Catalunya generem cada any uns 4.000.000 de tones de residus domèstics. Això vol dir 1,4
kg/persona cada dia (més de 500 kg/persona i any). I cada any va augmentant.
 Només llencem als contenidors de reciclatge el 37% dels nostres residus. Aquest
percentatge fa anys que està estancat. L’objectiu que marca Europa és arribar al 55% el 2025 i
al 65% el 2035. Tanmateix, Àustria i Alemanya, que actualment són els països que més
reciclen, només arriben al 60%.
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, reduir, reutilitzar i reciclar, han d’anar en aquest ordre, si us plau.

Malauradament la nostra societat només es fixa en la darrera: reciclar. I el reciclatge no és la
resposta a la crisi mediambiental dels residus. Ni en els millors països s’arriba a reciclar tot.
 Sovint es confon reciclar i reutilitzar. Reciclar un pot de vidre vol dir fondre’n el vidre i fer‐
ne, per exemple, una ampolla. Reutilitzar‐lo significa retornar‐lo a la fàbrica perquè el tornin a
omplir o fer‐lo servir a casa per guardar‐hi la farina.
 Per moltes raons, reduir la producció de residus ha de ser un objectiu prioritari per a abordar
la crisi mediambiental. El millor residu és el que no es produeix. Però els fabricants no fan cap
esforç perquè reduïm o reutilitzem. Ja els va bé fomentar el consum i la nostra comoditat. Ja
els va bé la disbauxa d’envasos i embolcalls, que a més són un formidable suport publicitari.

 Hauríem de reduir i reutilitzar més i, per tant, reciclar menys. Hauríem de rebutjar (el que no
ens cal), reduir (el que necessitem),
reutilitzar (el que consumim) i reciclar (el
que no podem rebutjar, reduir o reutilitzar).
 Reduir vol dir simplificar el nostre estil de
vida. Concentrar‐se en la qualitat en lloc de
la quantitat, i en les experiències en lloc de
les coses materials. Qüestionar la necessitat
i utilitat de les compres passades, actuals i
futures. Combatre la nefasta cultura de
l’usar i llençar, que el consumisme tant
impulsa.
 Reduir i reutilitzar ens empeny a
compartir amb les altres persones, fomenta
la generositat col∙lectiva. Participar d’un
consum col∙laboratiu, compartir amb el
veïnat, amb la parròquia, amb la família i
amics, començant per les coses que només
es fan servir de tant en tant. Compartir no
el que ens sobra, sinó el que necessitem.
 Reutilitzar és, per exemple, comprar de
segona mà, com ara roba, llibres o altres
productes, fet ben normal en altre països.
Aquí encara sembla com si “fes pobre”;
però als cristians no ens hauria fer vergonya
(“benaurats els pobres”). Tan important
com donar la roba que no volem, és
comprar nosaltres de segona mà sempre
que puguem.

Compartir, solidaritat amb el proïsme,
i aprofitar, solidaritat amb el planeta: reduir i reutilitzar.
«La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d'ells no considerava com a
propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. Amb gran poder els apòstols
donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava
en ells.» (Fets dels Apòstols 4, 32-33)
Pregària: Senyor, feu que sapiguem trobar el nostre goig no en el llençar i consumir, sinó en el
compartir i aprofitar, en la solidaritat, en la senzillesa.
Almoina: Com a gest de solidaritat podem calcular el que estalviem reduint el nostre consum i
fer una aportació equivalent a una entitat que treballi per pal∙liar i eradicar les situacions
d’insalubritat i pobresa.

