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Editorial

Feu regals no materials.  Per què?
Tradicionalment, els regals nadalencs han estat de 
caràcter material.  Tanmateix, en la nostra societat 
actual,  han  aparegut  tot  un  seguit  de  serveis 
emergents que poden funcionar perfectament com a 
regal, que aporten un toc d’originalitat, que generen 
llocs  de  treball  i  que  no  consumeixen  recursos 
naturals.

Què podem fer nosaltres?
Les  alternatives  als  regals  de  tipus  materials  són 
cada dia més extenses.
Moltes empreses ofereixen avui al públic paquets de 
serveis  que poden adquirir-se per ser  regalades a 
tercers,  amb  una  gran  diversitat  d’opcions  i  de 
preus: entrades al cinema o als museus, concerts de 
rock o de música clàssica, subscripcions a revistes, 
dinars  a  restaurants,  viatges,  estades  en 
allotjaments de turisme rural  o activitats d’esports 
d’aventura, com ara ràfting, parapent, o passejades 
a  cavall  són  algunes  de  les  moltes  possibilitats 
existents.  Són  regals  originals,  que  no  generen 
residus... i que gairebé sempre l’encerten.

Eviteu els embolcalls innecessaris. Per 
què?
Els  clàssics  regals  que es fan per  aquestes  dates 
porten molts embolcalls, que sovint són superflus i 
acompleixen únicament una funció estètica. Es
tracta  de  residus  difícils  de  tractar  que,  a  més 
ocupen  molt  de  volum  als  abocadors.  A  més, 
suposen una despesa innecessària de recursos com 
el paper i el cartró, i encareixen innecessàriament el 
regal.

Què podem fer nosaltres?
No  regaleu  caixes  buides.  Escolliu  bé  els  vostres 
regals: si us hi fixeu bé, normalment podeu trobar el 
mateix  regal  o  un  d’equivalent  sense  tant 
d’embolcall.  Moltes  cases  comercials  aprofiten 
aquestes dates per envasar els mateixos productes 
en caixes espectaculars que no aporten res de nou, 
tret d’un increment en el preu. Quan rebeu regals 
embolicats  amb  paper  de  regal  o  amb  plàstic, 
reaprofiteu-los per embolicar altres obsequis.

Feu servir  felicitacions  electròniques. 
Per què?
Cada  any  s’envien  milers  i  milers  de  targetes  de 
Nadal,  moltes  de les  quals  s’adrecen estrictament 
per  compromís  i  comporten  una  despesa  gens 
menyspreable de paper.

Què podem fer nosaltres?
En  el  temps  de  les  noves  tecnologies,  un  recurs 
força útil  per estalviar  paper és el  de les targetes 
electròniques de felicitació. Són molt fàcils
d’enviar i arriben al moment, sense els característics 
retards del Nadal.

Feu regals útils. Per què?
Assegurar-se que el regal que anem a fer és útil per 
a la persona que ho rep és una forma de quedar bé, 
però  també  és  una  manera  d’estalviar 
recursos ambientals.

Què podem fer nosaltres?
Un consell bàsic per fer un regal útil és el de pensar 
la  compra  amb temps.  D’aquesta manera  tindrem 
ocasió d’esbrinar quin objecte o servei li pot ser de 
major utilitat a la persona obsequiada. Adquirir els 
regals amb presses i a darrera hora és la recepta 
ideal per comprar-los més cars, no trobar allò que 
realment  desitjàvem,  fer  cua  i,  finalment,  no 
encertar  els  gustos de la  persona obsequiada.  Un 
altre recurs molt útil per esbrinar els interessos del 
destinatari del regal és el de posar-se en contacte 
amb algú que el conegui bé: un familiar, un amic de 
l’escola,  un company de treball,  segons els casos. 
Segur que el sorprendrem !

Poseu-vos d’acord per regals familiars 
i conjunts. Per què?
Una  situació  molt  característica  de  les  festes  de 
Nadal per a moltes famílies és l’acumulació de petits 
regals,  sovint  de  compromís  i,  en  el  millor  dels 
casos, d’escassa utilitat: famílies de molts membres 
que  reben  petits  obsequis  de  la  resta.  Amb 
freqüència  aquests  regals  acaben  oblidats  en  un 
racó de la casa, o directament a les escombraries: 
una situació ben poc sostenible.

Què podem fer nosaltres?
Una  bona  solució  estratègica  és  la  de  posar-se 
d’acord entre els diferents membres de la família: 
tots els germans, per exemple, decideixen un únic
regal  per  als  pares,  o  bé,  tots  els  oncles  i  tietes 
regalen una sola cosa, més valuosa, als nebots. Una 
altra opció és la d’encarregar un únic obsequi, un
detall  personalitzat  per  a  tota  la  família:  una 
samarreta  amb  la  foto  del  darrer  aniversari  dels 
pares, un joc de copes amb la data de
commemoració d’un fet familiar, etc.


