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IDEES PER REDUIR RESIDUS: LA TASSA REUTILITZABLE 
 
Al llarg del dia necessitem rehidratar-nos amb freqüència, i ho fem 
ingerint aigua o refrescos. A més, també tenim el costum de beure 
cafè, té o infusions. A la Universitat passem moltes hores els dies fei-
ners, i si utilitzem només recipients d’un sol ús per prendre aquestes 
begudes podem arribar a generar grans quantitats de residus, en for-
ma de gots i ampolles de plàstic o llaunes metàl·liques. 
 
De fet, tot i que el paper-cartró és la fracció de residu més freqüent a la UB, 
gairebé un 20% de les deixalles que es generen als nostres centres corresponen 
al contenidor groc d’envasos, majoritàriament per aquests gots, ampolles i 
llaunes de begudes. 

 
És per això que hem d’incorporar al nostre entorn de tre-
ball i estudi solucions semblants a les que fem servir a 
casa, emprant gots i tasses pròpies per beure en comptes 
de fer servir gots d’un sol ús. A continuació us presentem 
exemples de bones pràctiques que eviten la generació de 
grans quantitats de residus d’envasos. 

 
 Exemples per reduir els residus de gots i ampolles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació… 

Les festes més sostenibles. Guies d’educació ambiental, núm. 6. Ajuntament de Barce-
lona. 2001. 
Sistema de vending de la UAB. Consum responsable. Universitat Autònoma de Barce-
lona -  Ajuntament de Barcelona. 2001. 
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Emprar tasses i gots reutilitzables en comptes de gots d’un sol ús. 

Si disposem de font d’aigua amb servei de reposició de garrafes, no de-
manar gots de plàstic, i utilitzar la tassa pròpia per beure. 

Hi ha màquines de begudes calentes que incorporen l’opció ‘sense got’. 
Així, quan agafem un cafè hem de posar la nostra tassa i la màquina ens 
descompta una petita quantitat per no fer servir el got de plàstic. 

A la UAB han inventat la gotimplora, que integra una ampolla de mig litre 
(amb el seu tap i ansa) i un got reutilitzable. És molt útil per omplir-la 
d’aigua a les fonts i beure’n a qualsevol lloc. 

També trobem màquines de begudes fredes que, en comptes de servir 
llaunes i ampolles de plàstic, utilitzen ampolles de vidre. Quan ja hem 
begut el contingut, l’ampolla es retorna a una màquina situada al costat i 
se’ns fa la devolució d’una petita quantitat de diners. 

A les festes, en comptes de servir les begudes en gots d’un sol ús, es poden 
emprar gots reutilitzables. Moltes festes universitàries ja es duen a terme 
amb aquest sistema per reduir els residus. 

Gotimplora 
de la UAB

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/Les_festes.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/Fitxes/fitxa_9.pdf
http://antalya.uab.es/sepma/oshacat/gotimplora/framegotimplora.html
http://antalya.uab.es/sepma/oshacat/gotimplora/framegotimplora.html

