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EL CAFÈ MÉS SOSTENIBLE (I):
MÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA

A la Universitat, la major part de les màquines automàtiques de
begudes calentes utilitzen cafè de comerç just, el qual té en
compte criteris ètics i mediambientals que contribueixen en el
desenvolupament sostenible de les economies del països més
pobres (vegeu l’ecoconsell núm. 22).

Per saber si un producte compleix els criteris de Comerç Just
podeu comprovar si porta el segell certificador, o si a la màquina
de vènding figura la imatge d’alguna entitat d’acreditació, com
per exemple Setem i Alternativa3 amb el programa Bon Cafè.

A més, també existeixen al mercat altres
màquines automàtiques de begudes calen-
tes on es pot escollir si es necessita un got de plàstic
d’un sol ús, o si es vol utilitzar la pròpia tassa, gaudint
així d’un descompte en la consumició, alhora que es
contribueix a la minimització dels residus. Una altra op-
ció és la utilització de màquines amb sistema de dipòsit-
retorn, de forma que si es recupera el got de plàstic
utilitzat es retorna una quantitat de diners a l’usuari.

Algunes recomanacions per al consum de cafè en màquines
automàtiques...

Més informació…
Ajuntament+sostenible: Comerç just. Ajuntament de Barcelona. 2007.
Programa Bon Cafè. Campanya de promoció del Comerç Just i suport als
petits productors. SETEM Catalunya. 2009.
Demana cafè just. Campanya de sensibilització i acció sobre el cafè de
Comerç Just. SETEM Catalunya. 2009.
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Consumiu sempre que pugueu cafè procedent de comerç just.
Algunes empreses que comercialitzen màquines de cafè que utilit-
zen càpsules ja ofereixen un servei de recollida selectiva en alguns
locals concrets.
Si la màquina de vènding de begudes calentes us dóna l’opció
d’escollir si  voleu got de plàstic o no, és convenient que utilitzeu
la vostra pròpia tassa.
Recordeu que quan consumiu cafè en got de plàstic d’un sol ús, si
no és possible el seu retorn cal llençar-lo al contenidor groc de
recollida selectiva de residus.
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http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/22-CJust.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/Fitxes/fitxa_9.pdf
http://www.setem.cat/
http://www.alternativa3.com/2006/productos.php?id=9
http://www.boncafe.org/Catalan/385.shtml

http://www.bcn.es/agenda21/ajuntamentsostenible/comerc.htm
http://www.boncafe.org/Catalan/385.shtml
http://demanacafejust.org/demana-cafe-just.html
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