NO A LES BOSSES
DE PLÀSTIC

Per això proposem:

2. Els acors voluntaris de substitució o de pagament serien idonis per
a frenar el consum generalitzat de
bosses. Però com pot ser insuficient
necessitem a més, accions decidides
destinades a limitar el consum de
bosses de plàstic.
3. Que el govern gravi el consum indiscriminat i gratuït de les bosses de
plàstic amb un impost ecològic suficienment elevat per ser disuasori.
Aquest diner no lucraria el comerciant
sinó que s’invertiria en investigació i
desenvolupament de tecnologies de
producció neta que minimitzi la generació de residus i en mecanismes
per eliminar les bosses d’un sol ús.
Reduir les escombraries es lluitar
contra el canvi climàtic
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“Les bosses de plàstic
contaminen i no són
necessàries”
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1. Fer un petit esforç des dels ajuntaments, entitats ciutadanes, gremis
de comerciants i cadenes de distribució per animar al consumidor i als
comerços a substituir les bosses de
plàstic gratuïtes per un altre tipus de
recipient més resistent i durador.

Consumint menys i millor,
protegim el medi ambient

Raons per dir
No a les bosses de plàstic

La bossa de plàstic és el producte estrella de la nostra
cultura d’usar i llençar que
malgasta grans
quantitats
de
materials i energia per fabricar
productes efímers
d’un sol ús, moltes
vegades superflus. Les
bosses de plàstic es
poden reemplaçar fàcilment per recipients
duradors i ecològics. A
Espanya utilitzem unes
250 bosses per habitant i
any. Tant la seva fabricació
i distribució com el seu tractament posterior provoquen
importants problemes ambientals. Per tot aixó considerem que
és necessari la seva desaparició.

• Es fabriquen a partir del petroli,
un recurs no renovable, costós, cada
vegada més escàs i responsable de
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,
é a dir, del canvi climàtic.
• El seu reciclatge no és rentable: costa 100 vegades més reciclar-les que
produir-les noves.
• La majoria acaba al mar o cremades
en les incineradores i en els forns de
ciment. S’han trobat bosses flotant al
nord del Cercle Àrtic i en llocs remots
de l’Atlàntic Sud.
• Contaminen durant la seva fabricació
i la seva incineració (dioxines, cianur
d’hidrògen...).
• Sovint estan impresses amb tintes
tòxiques.
• Tarden entre 150 i 1000 anys en descomposar-se.
• La seva dispersió a la naturalesa causa
mortaldat d’animals en el medi terrestre i aquàtic. Les tortugues, els dofins o
els catxalots, per exemple se les mengen perquè les confonen amb meduses
i calamars. És cada vegada més freqüent trobar-les en cadàvers d’animals
marins perquè provoquen el bloqueig,
irritació o laceració del tracte digestiu i
redueixen la quantitat d’aliments que
els animals poden ingerir.
• Són de fàcil substitució per sistemes
tradicionals: bosses de tela, carretons,
cistelles, també podem recuperar el
mocador de fer farcells.

Un ús abusiu
Com solen ser gratuïtes es consumeixen
sense mesura i fins i tot s’utilitzen moltes més de les necessàries. Una bossa
de plàstic té una vida útil mitja de 12
minuts i per a la seva producció i distribució consumeix aigua, energia i el
cost ambiental del petroli. Una vegada
convertida en residu triga més d’un se-

gle en degradarse. En els últims
10 anys, el seu
consum ha augmentat un 47% i es
situa en uns 13.000
millons de bosses de plàstic d’un sol ús
(100.000 tones a l’any). És molt fàcil
eliminar aquest residu tan perjudicial
per al medi ambient i fàcilment substituible per sistemes tradicionals reutilitzables i de llarga vida.

