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El dia 3 de Juliol és el Dia Internacional lliure de bosses
de plàstic. Aquesta és una iniciativa global impulsada per
una Fundació catalana Rezero (Fundació Prevenció de
Residus i Consum) que pretén eliminar l’ús de bosses de
plàstic d’un sol ús al món.
Any rere any més gent de tot el món s'uneix per reduir el
consum de bosses, símbol universal de la cultura de
l'usar i llençar. Un dia, per tant, de celebració, reflexió i
intercanvi d’experiències. Seguiu les accions
internacionals aquí.
Si no tens carretó o cabàs busca’n un o utilitza una
motxilla, que estigui sempre a mà per què quan vagis a
comprar no te l’oblidis i evita les bosses de plàstic.
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Sabies que aquesta data va ser
originàriament Catalana i que després es
va internacionalitzar?
Aquesta data es va marcar inicialment
com a Dia Català Lliure de Bosses de
Plàstic al 2008 amb Ajuntaments, Gremis,
Entitats i Empreses de tot Catalunya amb
la Campanya Catalunya lliure de bosses
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que actualment ha esdevingut
convocatòria internacional.
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Sabies que Plataforma Educativa
s’ha adherit al Manifest
Break Free From Plastic?
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Actualment i des de 2016, es treballa
amb la Campanya Break Free From
Plastic que reuneix el moviment
internacional
de combatents de la contaminació
plàstica per construir un futur lliure de
residus plàstics.
Aquí el manifest
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Coneixes la campanya d’aquest
any “Treu-te el plàstic del cap!”
Aquest any, la imatge per a la
campanya és Treu-te el plàstic del
cap!
Per a fer conscienciació en el
canvi de model d’usar i llençar,
cap a la cultura de la reutilització.
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Cap bossa d’un sol ús ni de plàstic
nou, ni reciclat, ni compostable.
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Saps per què és tan important deixar d’utilitzar les
bosses de plàstic?
Doncs perquè :

» Una persona de mitjana utilitza 200 bosses l’any, això
representa més de 500 bilions de bosses al món. El
càlcul europeu puja fins a 500 bosses a l’any per
persona.

» Cada minut s’utilitzen un milió de bosses de plàstic al
món.
Imatge: Ajuntament de Calafell
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» A la Unió Europea es produeixen cada any 3,4 milions
de tones de bosses de plàstic. Pes equivalent a dos
milions de cotxes.

» Una bossa de plàstic tarda entre 100 i 500 anys en
desintegrar-se segons el tipus de plàstic poden arribar
a romandre fins a 1000 anys en el nostre entorn.

SI A COMPRAR VAS,
RECORDA PORTAR EL CABÀS
Si no tens carretó o cabàs busca’n un o utilitza una motxilla,
que estigui sempre a mà per què quan vagis a comprar
no te l’oblidis i evita les bosses de plàstic.

» El 80% de les deixalles marines són de plàstic.
» El plàstic mata cada any prop d’1 milió d’ocells marins,
100.000 mamífers marins i innombrables peixos moren.

» La mitjana establerta, és que una bossa de plàstic s’usa
durant 25 minuts.
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Els 10 objectes
de plàstic més
freqüentment
trobats a les
platges
europees

Ampolles
de begudes
Envasos
d'aliments
Burilles
cigarretes
Globus
i varetes
per globus
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Bosses

Gots
i tapes

Coberts,
palletes i
palets
mescladors

Bosses de patates
fregides /
embolcalls
Aplicadors
de tampons
Bastonets
de cotó
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Saps perquè seguim insistint en què
no utilitzis les bosses de plàstic?
Les bosses de plàstic d’un sol ús són:

» Dolentes pel planeta:
Ja que a més de tardar anys en degradar-se,
no només contaminen el medi ambient,
sinó que en realitat fan malbé directament
a molts organismes vius.

» Mal dissenyades:
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No té sentit produir quelcom que utilitzem
poc i tarda moltíssim en desaparèixer i
estan fetes amb petroli cru que és, a més,
un recurs finit.
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» Dolent com a missatge per a la teva ment:
Simbolitza un missatge de societat d’utilitzar i tirar
que destrossa el nostre planeta.

» Injust: Les generacions futures patiran la
contaminació causada per les bosses de plàstic
sense obtenir cap benefici.

» Dolent per a la humanitat: Han entrat a la cadena
alimentària en forma de residus plàstics
polvoritzats al mar.

» Són molt cares: Les empreses productores no es

5

fan responsables de l’impacte del seu producte.
Les bosses de plàstic tenen un cost econòmic de
venda barat però amb un cost de neteja altíssim
per al medi ambient.
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Sabies que hi ha diferents tipus de bosses de plàstic
que afecten de manera diferent
al nostre entorn?
Les empreses fabricants d’aliments envasen la beguda
i menjar en recipients fets de plàstic.
Per saber quins recipients són segurs i quins hem
d’evitar, s’estableix un símbol de reciclatge a la part
inferior de l’envàs (de l’1 al 7).
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Els números de plàstic segur són: 2, 4 i 5, tot i que les ampolles
fabricades amb aquests components no poden ser reutilitzades. Els
envasos que presenten el número 1, 3, 6 i 7 CAL EVITAR-LOS de totes,
totes, ja que contenen compostos nocius per a la salut.
Tipus de plàstic:
Polièster (1_PET): Sovint el trobem a ampolles de begudes i tèxtils, i pot
contenir additius perillosos. És un material reciclable però no
biodegradable (pot tardar 150 anys).
Polietilè d’alta densitat (2_HDPE): Sovint el trobem a envasos de detergent,
xampú, làctics, canonades, testos, i sobretot en bosses de supermercats.
Aquests bosses són reciclables però no es biodegraden.
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Clorur Polivinil (3_PVC): Sovint el trobem a embalatges de carns i embotits,
ampolles d’oli, xampú, envasos de medicaments, canonades, en estovalles,
.... Es considerat tòxic degut a que en la fabricació s’utilitza clor i a més a
més amb l’augment de temperatura, pot passar als líquids. Està classificat
pel Centre Internacional per a la Investigació del Càncer (CIIC) com a
probable cancerigen. És reciclable però no es biodegrada (pot tardar més
de 1.000 anys en degradar-se).
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Polietilè de baixa densitat (4_LDPE): sovint el trobem en film transparent,
envasos flexibles de mostassa, ketchup i maionesa, bosses d’aliments
congelats, joguines,... No es biodegrada.
Polipropilè no tèxtil (5_PP): Sovint el trobem en bosses “reutilitzables”, als
envasos de iogurt, en envasos d’aliments per emportar o de medicaments, en
vaixella d’un sol ús, tapes de begudes i bombetes. Una manera d’identificarlo és arrugant-lo perquè sona. No es biodegradable a curt termini, es
degrada amb més de 1000 anys.
Poliestirè (6_PS) (ex: forespan): Sovint el trobem en safates de carn,
xampinyons, gots de cafè per emportar i dins embalatges per protegir
productes. El problema del seu ús amb aliments (sobretot líquids calents), és
que es pot filtrar i està classificat pel Centre Internacional per a la
Investigació del Càncer (CIIC) com a probable cancerigen. És el quart plàstic
més consumit, per darrera del polietilé, el polipropilè i el PVC. És reciclable
en industria i no és biodegradable (tarda 1000 anys en degradar-se).
7_ Altres: Aquí es troben tots els plàstics, que no es poden classificar de l’1 al
6. En general es tracta d’articles que inclouen diferents tipus de plàstics. No
es biodegradable.
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També existeixen els plàstics degradables, com els
sintètics : PBS, PES, PBAT, PCL, TPS, o biològics: PLA,
PHA, Bioplàstics basats en midó i Bioplàstics basats
en cel·lulosa.
Més informació aquí
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Compostables

Reciclables

Biodegradable

Bioplàstics

Orgànic

Bio
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Sabies que Catalunya va ser pionera pactant
voluntàriament amb el sector comercial que les
bosses de plàstic no fossin gratuïtes?
A Catalunya, des del 31 de març del 2017, es prohibeix el
lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a
domicili de qualsevol material plàstic en els punts de venda
de mercaderies o productes.
En aquest sentit, Catalunya va pactar voluntàriament amb
el sector comercial que aquestes bosses no fossin gratuïtes.
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En més de 10 anys (del 2007 al 2017), el consum de bosses
de plàstic d'un sol ús es va reduir a Catalunya en un 50% i
l'objectiu era arribar a una reducció del 90% al 2020., un
objectiu que ha topat amb la crisi sanitària que ha dificultat
el seu assoliment.
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Sabies que les bosses encara que siguin
reciclables també generen impacte
mediambiental?
Malgrat els avenços amb la normativa que permet que
les bosses de plàstic se substitueixin per bosses
compostables o biodegradables, acabem només
substituint un problema per un altre.
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Les bosses compostables requereixen 6 mesos per
descomposar-se en condicions molt específiques, i si
arriben al mar no hi ha cap garantia que no afectin
negativament al mitjà marí; i les de paper també
suposen un consum de recursos naturals.
Però per a fabricar plàstic reciclat es necessita un 70%
menys d’energia que per a fabricar plàstic nou.
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Voleu ser més responsables amb el medi
ambient?

Aquí us fem unes propostes:

» Redueix de forma efectiva el consum de bosses
d’un sol ús.

» Substitueix l’ús de bosses de plàstic per senalles,
canastres, bosses de tela, de cotó, de paper de
ràfia, motxilles o carretons.

» Opta per un consum responsable, on la funció
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principal de l’envàs sigui amb sistemes de llarga
durada o reutilitzables.
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» Reivindica que els governs ordenin normatives i
mesures de fiscalitat ambiental per a fer possible la
reducció efectiva de les bosses, i actuacions de
sensibilització i comunicació ambiental, i no
depenguin de la voluntat del sector comercial i les
persones consumidores.

» Fomenta que s’apliquin mesures dissuasives del
consum de bosses com la incorporació del seu cost
ambiental.

» Informa perquè la ciutadania, els ajuntaments, les
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entitats socials i el sector comercial apostin per
aquest canvi cultural i ambiental, i demanin als seus
governs, administracions, sector comercial etc, que
apostin per aquestes mesures de prevenció de la
contaminació i de residus.
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I com sempre us recordem que...
teniu a la vostra disposició la Guia cap a la
sostenibilitat ambiental i social editada
pel Departament de Qualitat, SSL i RSC
amb el suport del Departament de
Comunicació.
Seguim treballant cap a la Sostenibilitat.

I tu? t’hi sumes?

