50 EL VIDRE: REUTILITZAR ÉS LA MILLOR OPCIÓ
A la natura el material de rebuig és constantment reutilitzat, incorporant-se novament al cicle de la matèria i l’energia. Per això
els residus no existeixen, posant de manifest que reutilitzar és una
de les maneres més intel·ligents de disminuir el rebuig.
Com amb qualsevol altre material, en el cas del vidre la reutilització comporta més avantatges que el reciclatge des del punt de
vista ambiental. A més d’estalviar energia i recursos en la fabricació de nous envasos, la reutilització evita transportar els residus
fins a les plantes de tractament o haver de regenerar el vidre.
La reutilització del vidre va ser el sistema predominant al nostre entorn durant dècades:
molts encara recorden com era habitual portar els envasos retornables al comerç. Tanmateix, l’estalvi econòmic que comportava per als distribuïdors i comerciants, i la comoditat
que els envasos de plàstic proporcionen als consumidors en el transport dels productes,
han fet que aquest sistema hagi quedat arraconat en els hàbits de consum.
L’increment de la quantitat de residus d’envasos que generem està fent replantejar aquesta
situació. Per això es plantegen mesures que penalitzin la utilització dels envasos d’un sol ús
a favor dels reutilitzables com els de vidre. Per exemple, a Alemanya es paga un dipòsit per
cada envàs, que es retorna quan el portes a la botiga, en tant que a Irlanda es paga una
taxa per cada bossa de plàstic que s’utilitzi.
La reutilització és, per tant, la millor opció per als nostres envasos, i en el cas del vidre
també podem posar-la en pràctica.

Consells per reutilitzar els envasos de vidre
Redueix els residus comprant ampolles de vidre retornables.
Els envasos de vidre usats, ben rentats, serveixen com a recipients per a
un gran nombre d’usos diferents, com per exemple
emmagatzemar aliments a la nostra cuina;
recipients per a guardar objectes, per exemple monedes o caramels;
donar-los una utilitat creativa o decorativa.
Abans de llençar un recipient o ampolla de vidre, ofereix-lo a alguna persona del teu entorn que el pugui necessitar per a qualsevol d’aquests usos.
Si, malgrat tot, has de llençar un envàs de vidre, diposita’l al contenidor
de recollida selectiva més proper.
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