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A sobre de la nostra taula de treball sempre tenim alguna eina d’escriptura, 
com llapis, bolígrafs, retoladors o marcadors. Tot i que puguin semblar 
objectes petits, el seu impacte ambiental pot ser important si els utilitzem 
sense control i no prestem atenció als productes amb que han estat fabricats. 
 
Al mercat trobem una gran varietat d’aquest material. Només cal que escollim el model que 
més s’adapti a les nostres necessitats, però ajustant la quantitat que comprem el mínim 
necessari i incorporant criteris de millora ambiental, com l’ús de bolígrafs i retoladors 
recarregables. 
 
Recordeu que, tant en el moment de fer la vostra comanda a través del 
catàleg de CompresUB com si els adquiriu per a ús personal, podeu posar 
un accent verd al material d’escriptura. 
 
 

Alternatives al nostre abast per escriure sense malmetre el nostre entorn 
 Utilitzar el material d’escriptura sense malbaratar-lo. 

Emprar sempre que sigui possible material d’escriptura recarregable, i adquirir 
recàrregues quan se’ns esgoti l’original (mines, tintes, etc.). 
Comprar bolígrafs i retoladors amb certificació ecològica (vegeu l’ecoconsell 
núm. 15). 
Escollir llapis de fusta sense lacar, ja que aquest revestiment sovint conté 
productes nocius. Una altra alternativa són els portamines recarregables, que 
permeten reutilitzar les carcasses i generar menys residus. 
Compartir el material d’escriptura que només s’utilitza puntualment, com els 
marcadors fluorescents o els retoladors permanents. 
Evitar en tot moment que els retoladors i marcadors quedin sense tapa, per 
evitar que s’assequin i es facin malbé. 
Triar productes de plàstic reciclat, o alternativament d’algun altre tipus de 
plàstic o de metall, evitant sempre aquells que estiguin fabricats amb PVC. 
També existeixen bolígrafs amb carcassa biodegradable. 
Dipositar els embalatges del material d’escriptura al contenidor de recollida 
selectiva que correspongui (paper-cartró o plàstic). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació… 
Mini-guia de compra verda per a oficines. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient. 
Universitat de Barcelona. 2004. 
Compra verda a la UAB. Servei de Prevenció i de Medi Ambient. Universitat Autònoma de 
Barcelona. 2005. 
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http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/index.htm
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/15-Etiquetes.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/15-Etiquetes.pdf
http://www.blues.uab.es/~osha22/osha/oshacat/compraverda/framecompraverda.html
http://www.ub.es/ossma/mediambient/documents/MiniGuiaCV.pdf
https://espaipersonal.ub.edu/portalUB/portalFrame.jsp?urlDades=http://www.ub.edu/si_uapp/catalegUB/CatInici.jsp&urlDesti=aHR0
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