
Guia de consells per practicar a casa 
i evitar la contaminació dels rius. 

WWF GRUP BARCELONA 

TU TAMBÉ 
POTS AJUDAR 
DES DE CASA 

CUIDANT ELS RIUS  
Enllaços d'interès: 
 
http://pescadosymariscos.consumer.es/
contaminantes‐producidos‐por‐el‐ser‐
humano 
 
http://revista.consumer.es/web/
es/20070101/medioambiente/71019.php  
 
http://www.consumoresponsable.org/
actua/limpieza  
 
http://www.verds‐alternativaverda.org/
upload/guiatoxicsfinal.pdf  
 
ENLAÇOS AMB RECEPTES PER FER 
PRODUCTES DE NETEJA CASOLANS 
 
http://www.ecologistasenaccion.org/
article292.html 
 
http://mys.matriz.net/mys03/03_17.htm 

 http://www.wwf.es/colabora/participa/  
                hazte_voluntario/forma_un_grupo/   
               grupo_de_barcelona/ 
 http://twitter.com/#!/wwfbarcelona 
 http://grupbarcelonawwf.wordpress.com/ 
 grupbarcelona@wwf.es  
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Categories de perillositat 



gularment que utilitzar tots aquests productes 
tan forts, que afecten a la nostra salut i conta-
minen el medi ambient. 

10. Utilitza receptes naturals menys agressives i 
tòxiques. Amb aigua, vinagre i sabó suau es 
neteja perfectament tota la casa. L'espart se-
gueix sent un bon fregall. Si la brutícia està in-
crustada o necessitem gratar, podem utilitzar 
suc de llimona, bicarbonat o bòrax. 

11. Utilitza productes de neteja ecològics. 

12. Recorda que al mercat pots trobar baietes, 
detergents i bosses d'escombraries composta-
bles (per exemple) que són reciclables i amb els 
quals no perjudiques el medi ambient, ja des 
dels propis processos de fabricació dels matei-
xos. D'aquesta manera, reduiràs la demanda de 
productes agressius i augmentaràs la demanda 
de productes ecològics, forçant així a les empre-
ses a prestar més atenció a l'ecologia en els 
seus productes. 

13. Utilitza bosses d'escombraries de plàstic 
reciclat o, millor encara, bosses biodegradables 
fabricades amb midó de blat de moro o patata, 
en comptes de plàstic. 

14. No llencis l´oli de cuina per l´aigüera!. Cada 
litre d'oli contamina molts litres d'aigua. 

15. Les piles i bateries són molt contaminants, 
especialment al contacte amb l'aigua, per tant 
s´han de recollir i portar a un punt verd per tal 
d´evitar que arribin als rius. 

Molta de la contaminació dels rius prové dels nos-
tres propis descuits i abocaments, originats des 
de casa, algunes vegades per falta d'informació o 
d´interès, i unes altres perquè no sabem com 
evitar-ho. Molts productes de neteja, d'ús freqüent 
a la llar, contenen substàncies químiques conta-
minants i potencialment perilloses que, quan són 
dipositades en les escombraries o abocades pels 
desguassos de la cuina i dels serveis, contribuei-
xen a la degradació ambi-
ental. 

Cada dia consumim més 
productes de neteja que, 
a més, són cada vegada 
més complexos en el seu 
contingut. A més de cons-
tituir un focus de conta-
minació, poden ser una 
amenaça per a la nostra salut, ja que la seva utilit-
zació pot produir al·lèrgies, irritacions, asma, mals 
de cap, nàusees, trastorns de la visió, afeccions 
del sistema nerviós i immunitari, enverinament 
del fetge, desequilibris hormonals, etc. 

Un exemple de desodorant ecològic:  

Barreja 50-100 ml. d´alcohol (la quarta part o la 
meitat d´un got d´aigua) amb 15-20 gotes d´oli 
essencial de llimona i 5-10 gotes d´oli essencial 
d´arbre del te (antitranspirant natural), o de la-
vanda, romaní o el que més t´agradi. Agita bé els 
olis amb l´alcohol i després afegeix 50-100 ml. 
més d´aigua. Agita´l un altre cop i ja pots fes-ho 
servir, resultats garantits!. 

QUÈ POTS FER? 

 

Per reduir l'ús de productes perillosos a la neteja de 
la llar és molt important: 

1. Abans de comprar un altra producte de neteja, 
hauríem de preguntar-nos: "realment ho necessito?". 

2. Utilitzar sempre la mínima quantitat de producte 
possible. Controlar les quantitats de tots els produc-
tes que s'utilitzen redueix entre un 10% i un 20% el 
seu ús. 

3. Llegir atentament l'etiqueta. 

4. Mai hem de barrejar productes (lleixiu i amoníac, 
lleixiu i desinfectant WC, etc.), doncs correm el risc 
d'intoxicar-nos. 

5. Hem de fer servir detergents sense fosfats i que 
continguin menys del 5% de tensioactius. 

6. Recorda que els detergents estan obligats a ser 
almenys en un 90 % biodegradables. No obstant això, 
aquest marge del 10% segueix sent perjudicial per al 
medi ambient. Es poden buscar altres alternatives, 
com a productes naturals o totalment biodegradables 
(detergents ecològics, vinagre, bicarbonat sòdic, alco-
hol, bòrax -substitut del lleixiu-, etc.). 

7. No utilitzis aerosols amb propel·lents que afectin a 
la capa d'ozó. 

8. Adquireix productes amb envasos reciclables. 

9. Recorda “No és més net qui més neteja, sinó qui 
menys embruta”. És més ecològic netejar la casa re-


