Molts dels residus que avui es generen són productes que deixen de tenir interès pel seu propietari abans
que deixin de funcionar, o bé que han deixat de funcionar i el seu propietari desconeix que es poden reparar.
Cal que es produeixi un canvi necessari en la mentalitat del consumidor; consisteix en deixar enrere la cultura
d'usar i llençar i substituir-la per una de més respectuosa amb el medi ambient, basada en reduir, reparar i
recuperar.
A més, cal pensar que en el moment d’emancipar-nos no es disposa normalment dels recursos econòmics per
poder comprar mobles o electrodomèstics nous de trinca. Però amb una mica d’enginy podem decorar casa
nostra i disposar de tots els elements necessaris per a viure a la nostra llar, sense haver de disposar en
préstecs personals innecessaris.

Com podem posar en pràctica aquesta nova mentalitat?
Per una banda cal canviar el xip, i cal pensar més en reparar els elements vells que amb molt poc
poden ser-nos útils per molts anys.
Cal pensar en l’intercanvi. Existeixen mercats d’intercanvi o associacions que es dediquen a això.
Compra o venda de mobles, estris o electrodomèstics de segona mà.Tant si et trobes que tens coses
que ja no uses i vols vendre-les o vols comprar coses de segona mà, actualment existeixen multituds
d’empreses, mercats o comerços on pots fer això.

Recursos
Des de ja fa uns anys l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència Catalana de Residus [1] realitza la
campanya Millor que nou [2]. Al nou web trobaràs un cercador on podràs conèixer tots els recursos
existents en relació a empreses, entitats o mercats de segona mà a tota Catalunya per a comprar, donar,
intercanviar, reparar o vendre aquest elements:

Bicis
Electrodomèstics
Informàtica
Llibres
Mobles
Música
Objectes i materials diversos
Roba

Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Habitatge i Allotjament
Links JovesCategoria de Links Joves: Serveis de la llar
Link jove: Reutilitza - Portal Millor que nou [3]
Web de la campanya millor que nou [4]
Idees originals per a reclicar a casa [5]
Idees ecològiques per a reclicar objectes [6]
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Una recerca de prevenció de la producció de residus [7]
Com allargar la vida dels objectes de la llar [8]

Enllaços
Secció "Serveis de la llar" de Links Joves [9]
Web de la campanya millor que nou [10]
Reutilitza - Portal Millor que nou [2]
Idees originals per a reclicar a casa [11]
Idees ecològiques per a reclicar objectes [12]

Mapa Jove
Secció "Habitatge i Allotjament " del Mapa Jove [13]
Data del document: 17.05.2013

Links:
[1] http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
[2] http://www.millorquenou.cat/
[3] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/la-teva-economia/reutilitza-portal-millor-que-nou
[4] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/habitatge/serveis-de-la-llar/mobiliari-estris-de-segonam%C3%A0/explicaci%C3%B3-web-d-3
[5] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/la-teva-economia/idees-originals-reclicar-casa
[6] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/la-teva-economia/idees-ecol%C3%B2giques-reclicar-ob
jectes
[7] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/recerca%20de%20prevencio.pdf
[8] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/millor%20que%20nou.pdf
[9] https://www.barcelonesjove.net/links/2536/Serveis de la llar
[10] https://www.barcelonesjove.net/www.millorquenou.cat
[11] http://www.huffingtonpost.es/2013/03/12/ideas-para-reciclar-cosas-en-casa_n_2862336.html
[12] http://www.utilidad.com/idea-ecologicas-para-reutilizar-objetos-cotidianos_1300
[13] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2733/Habitatge i Allotjament
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