Joguines responsables
El projecte Joguines Responsables, impulsat per
l’Ajuntament de Sabadell, s’ha desenvolupat durant el
desembre de 2020 i ha promogut el coneixement
sobre el consum responsable de joguines als infants de
5è i 6è de les escoles Joan Montllor, Font Rosella,
Vedruna Immaculada, Sant Julià i Amadeu Vives.
Com a resultat de les diferents activitats, els infants
han elaborat aquesta guia per compartir amb tots els
veïns i veïnes tot el que han après i com podem, amb
petites accions, ser consumidores més responsables.

Introducció al consum
responsable de joguines
Tot i que el consum responsable poc a poc es va fent més
habitual en les nostres pràctiques, encara no és gaire
freqüent parlar de consum responsable de joguines. Per
això, és tan habitual veure tantíssimes joguines oblidades
a les habitacions dels infants. La quantitat d’energia i
materials que s’utilitzen per fabricar-les, el procés i
localització de la seva fabricació i les implicacions de la
seva gestió com a residu, fan urgent que repensem la
nostra manera de consumir joguines, com podem allargar
la seva vida útil i quin tipus de joguines adquirim.
A més de la pràctica de les 3R (Reduir, Reutilitzar i
Reciclar) hi ha moltes petites accions que podem fer que
ens ajudaran a consumir joguines més responsablement.
En aquesta guia en trobareu algunes juntament amb els
seus beneﬁcis i les opcions existents a Sabadell.

Reutilitzar joguines
Definició.
En què
consisteix.

Tornar a fer servir una joguina, perquè nosaltres o algú altre la pugui
gaudir i així allargar la seva vida útil. Hi ha moltes maneres de reutilitzar,
com reparant-la, transformant-la, intercanviant-la... que us expliquem en
aquesta guia.

S’estalvien els materials de noves joguines i l’energia per fabricar-les i
transportar-les.
Són joguines que no es transformen en un residu.

Ia
Sabadell,
què?

Beneficis
pel medi
ambient.

A la pàgina de cada modalitat trobareu indicats els llocs del municipi
on poder reutilitzar joguines.

Reparació de joguines
Definició.
En què
consisteix.

Quan una joguina té algun desperfecte o es trenca, intervenir per
arreglar-la i allargar la seva vida útil, igual que es feia antigament.
D’aquesta manera, podem jugar-hi molt més temps!

S’estalvien els materials d’una nova joguina i l’energia per fabricar-la i
transportar-la.
És una joguina menys que no es transforma en un residu.

Ia
Sabadell,
què?

Ravals tallers (Carrer Raval de Dins, 32)
Tallers de costura, fusteries, tallers d’electrònica…

Beneficis
pel medi
ambient.

Peces de recanvi
Definició.
En què
consisteix.

Algunes editorials guarden peces de recanvi de jocs de taula i
trencaclosques. Si se’ns perd o trenca alguna, podem demanar que ens
l’enviïn.

S’estalvien els materials d’una nova joguina i l’energia per fabricar-la i
transportar-la.
És una joguina menys que no es transforma en un residu.

Ia
Sabadell,
què?

Beneficis
pel medi
ambient.

A les instruccions podem trobar les formes de contacte amb l’editorial
(correu electrònic, adreça postal, telèfon…) on haurem de
demanar-les.

Jugar a la natura
Definició.
En què
consisteix.

Aprofitar els materials i elements que ens proporciona la natura (troncs,
fulles, pedres, sorra) per divertir-nos jugant sense haver d’utilitzar
joguines.
Hem de vigilar de no malmetre la natura quan hi juguem.

Estalviem diners perquè no els necessitem.
S’estalvien els materials de la joguina i l’energia per fabricar-la i
transportar-la.
És una joguina menys que no es transforma en un residu.

Ia
Sabadell,
què?

Beneficis
pel medi
ambient.

Els parcs i entorns naturals de la ciutat, com el Bosc Can Deu o el
Parc Catalunya.

Joguines de segona mà
Definició.
En què
consisteix.

Comprar una joguina amb la qual ja ha jugat un altre infant. Es poden
comprar i vendre a algunes botigues, mercats o a diferents aplicacions
d’internet.

Estalviem diners perquè són més econòmiques que les noves.
S’estalvien els materials d’una nova joguina i l’energia per fabricar-la i
transportar-la.
És una joguina menys que no es transforma en un residu.

Ia
Sabadell,
què?

Beneficis
pel medi
ambient.

Els encants de Sabadell (Carrer del Pare Rodamilans, 34, 08205).
Fundació Social Emaús (Carrer de l'Illa, 56, 08202)

Joguines de proximitat
Definició.
En què
consisteix.

Són aquelles joguines que s’han fabricat a prop d’on es compren, evitant
les importacions de joguines de països llunyans.

S’estalvia l’energia per transportar-la.
Ens garanteix que s’ha acomplert la normativa ambiental i laboral.

Ia
Sabadell,
què?

Botigues de joguines.
Espai Criança i Salut (Carrer de Torras i Bages, 1C)

Beneficis
pel medi
ambient.

Intercanvi de joguines
Canviar les joguines que ja no utilitzem per joguines d’altres persones.

Definició.
En què
consisteix.

Estalviem diners perquè no els necessitem.
S’estalvien els materials d’una nova joguina i l’energia per fabricar-la i
transportar-la.
És una joguina menys que no es transforma en un residu.

Ia
Sabadell,
què?

Beneficis
pel medi
ambient.

Es poden intercanviar en persona (amb amistats, familiars...) o a
aplicacions d’internet.

Lloguer de joguines
Definició.
En què
consisteix.

Són joguines que se cedeixen durant un temps determinat a canvi de
diners i després podem tornar-les o comprar-les.
No és una modalitat de consum de joguines gaire habitual.

S’estalvien els materials d’una nova joguina i l’energia per fabricar-la i
transportar-la.
Podem provar una joguina abans de comprar-la i saber si realment ens
agrada.
És una joguina menys que no es transforma en un residu.

Ia
Sabadell,
què?

A Sabadell no és possible llogar-ne, però sí online.

Beneficis
pel medi
ambient.

Creació de joguines
Definició.
En què
consisteix.

Inventar i construir les nostres pròpies jogines aprofitant materials que ja
tenim o que ens trobem, com cartró, paper, ampolles…

Aprofitem materials i peces i els reciclem.
S’estalvien els materials d’una nova joguina i l’energia per fabricar-la i
transportar-la.
Potencia la nostra creativitat i imaginació i el procés de fabricació és
molt divertit!

Ia
Sabadell,
què?

Beneficis
pel medi
ambient.

A casa, a l’escola, a la ludoteca, a tallers de fires i mercats, a
l’esplai…

Espais de joc compartit
Definició.
En què
consisteix.

Aprofitar els espais de joc compartit, com ludoteques o casals infantils,
per gaudir de totes les joguines que tenen i fer noves amistats.

S’estalvien els materials de noves joguines i l’energia per fabricar-les i
transportar-les.
Amb una mateixa joguina gaudeixen molts infants.
Són menys joguines que no es transformen en un residus.

Ia
Sabadell,
què?

Casal Cívic Arraona Merinals- Julio Regalado.
Ludo Margarida Bedós.
Espai de criança i salut.
Casal Cívic Rogelo Soto.

Beneficis
pel medi
ambient.

Experiències immaterials
Definició.
En què
consisteix.

Fer activitats amb amistats i família per compartir temps de qualitat,
sense la necessitat d’un objecte.
Aquests tipus de regals es transformen en records molt importants!

S’estalvien els materials d’una nova joguina i l’energia per fabricar-la i
transportar-la.
És una joguina menys que no es transforma en un residu.

Ia
Sabadell,
què?

Beneficis
pel medi
ambient.

ADENC (Carrer de Sant Isidre, 140)
Excursions per entorns naturals, scape room, biblioteques, cinema…
Ravals tallers (Carrer de Raval de Dins, 32)

Comerç just i joguines amb valors
Definició.
En què
consisteix.

Comerç just: Consumir joguines que s’hagin fabricat garantint condicions
laborals justes per les treballadores i la protecció del medi ambient.
Implica preguntar-nos qui l’ha construït i en quines condicions.
Joguines amb valors: Aquelles joguines que inclouen valors com la
diversitat funcional, la interculturalitat, el feminisme o respecte al medi
ambient i als altres animals.

Comerç just: No consumim joguines que s’han fet en condicions
d’explotació a les persones o al medi ambient.
Joguines amb valors: Transmeten valors positius que faciliten una
societat més justa i sostenible.

Ia
Sabadell,
què?

Botigues de joguines.

Beneficis
pel medi
ambient.

Reciclatge de joguines
Definició.
En què
consisteix.

Aprofitar els materials amb els quals estan fetes les joguines per
transformar-los i aprofitar-los per fer altres objectes.
Moltes joguines estan fetes amb diferents materials i això dificulta el seu
reciclatge. Per això és tan important allargar la seva vida!

Aprofitem els residus.
Estalviem energia i recursos, fabricant objectes sense necessitat de
materials nous.

Ia
Sabadell,
què?

Punt Blau Can Llong.
Mini deixalleria del Nord.
Mini deixalleria del Sud.

Beneficis
pel medi
ambient.

Consum responsable
de joguines a Sabadell
1 Ravals tallers Carrer Raval de Dins, 32.
2 Recicla’m Carrer de Gràcia, 142.
3 ADENC Carrer de Sant Isidre, 140.

4 Espai de criança i salut Carrer de Torras i Bages, 1C.
5 Casal Cívic Arraona Merinals Pl. del Pla de l'Amor, 2.
6 Ludo Margarida Bedós Pl. de les Termes, 23.
7 Casal Cívic Rogelio Soto Carrer de Campoamor, 93.
8 Mini deixalleria del Nord Carrer del Mont Blanc, 36.
9 Mini deixalleria del Sud Carrer de Lope de Vega, 41.
10 Punt Blau Can Llong Ronda d'Europa, 316.
11 Fundació Social Emaús Carrer de l'Illa, 56.

Escoles participants
12 Escola Joan Montllor Plaça de Karl Marx, 0.
13 Escola Font Rosella Carrer de Muntaner, 13-21.
14 Escola Vedruna Immaculada Pg. del Dos de Maig, 38.

15 Escola Sant Julià Carrer del Vinhamala, 1.
16 Escola Amadeu Vives Carrer de Fra Luis de León, 152.

A la web de Consum de l’Ajuntament de Sabadell hi
trobareu la informació referent al Mapa de Consum
Responsable de Sabadell i també sobre el projecte de
Consum Responsable de Joguines a la ciutat:
www.sabadell.cat/consum
Descobreix-ne més sobre el
consum responsable de joguines a:
lavidadelesjoguines.org

