


AUTOTEST DELS
BONS HAÀBITS A CASA
Comprova si estàs a prop d’aconseguir que a casa teva la 
bossa d’escombraries sigui ben petita.

Quan vaig a comprar...
  A. Agafo sempre les bosses de plàstic que em donen a la caixa.
  B. De vegades porto bosses reutilitzables o el carret d’anar a comprar.
  C. Porto sempre el carret d’anar a comprar o bosses reutilitzables.

Compro l’embotit, la carn, la fruita...
  A. Sempre envasat.
  B. De vegades la compro a granel, i de vegades envasat.
  C. Sempre per talls o per peces a granel.

El menjar de casa...
  A. No em fixo quan caduca, ni quant en llenço.
  B. De vegades llenço menjar caducat o que ja no vull.
  C. Vigilo de no llençar res (objectiu: zero menjar llençat!).

Els esmorzars de mig matí...
  A. Acostumo a portar-los envasats (petits brics o ampolletes de plàstic, 

brioixeria empaquetada...).
  B. Els embolico amb paper d’alumini.
  C. Els faig amb “zero brossa” (utilitzo carmanyoles, bosses de congelar 

reutilitzables, etc.).

A casa...
  A. Bec sempre aigua embotellada.
  B. De vegades la compro embotellada, però acostumo a beure aigua de 

l’aixeta.
  C. Bec aigua de l’aixeta (amb mecanismes de filtratge o sense).

Per als  meus  aparells electrònics, utilitzo...
  A. Sempre piles d’un sol ús.
  B. Piles recarregables en alguns casos.
  C. Piles recarregables sempre.

Les restes d’orgànica de casa... 
  A. Les llenço al contenidor gris junt amb la resta d’escombraries.
  B. Les separo i les  llenço al contenidor d’orgànica perquè se’n faci 

compost.
  C. Faig compostatge al jardí, o al balcó, per a les meves plantes.

Compro...
  A. Tinc la casa plena d’aparells, joguinetes, andròmines que no puc 

evitar comprar.
  B. Algunes vegades compro sense pensar-m’ho dos cops.
  C. Em fixo bé en el que estic comprant i, si realment no ho necessito, 

evito comprar-ho. A més, procuro escollir productes d’aquí.

RESULTATS 

Majoria de respostes c. Enhorabona! Actues amb seny i tens hàbits molt 
bons per evitar acumular brossa! Continua així; ets un bon exemple per 
seguir!

Majoria de respostes b. Felicitats perquè ja tens molts bons hàbits instau-
rats. Si vols, encara pots fer un pas més enllà per ser un veritable aprima-
dor de la bossa d’escombraries! L’autotest et pot donar pistes!

Majoria de respostes a. Estàs una mica antiquat amb el tema dels residus. 
Et convindria canviar alguns hàbits per renovar-te. Si proves de fer-ho, pot 
ser que fins i tot t’agradi Ànims!

* la nova directiva europea de residus dóna principal importància a la prevenció dels 
residus per fer front a la problemàtica de les deixalles.

La prevenció és la millor solució contra l’excés de residus a la nostra ciutat.


