2.000 bosses de compra
900 coixineres de pa
Díptic imprès en paper reciclat.
Procedent de la recollida selectiva.
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Ajuntament
del Perelló

Campanya per la
reducció de l’ús
de les bosses de plàstic

Què fem
al Perelló?

· Es calcula que si cada català prescindís d’una sola bossa de plàstic a la setmana, s’evitaria l’emissió de 116,8 tones de diòxid de carboni a l’atmosfera
o deixar de gastar 300.000 kw/h.
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· L’energia que s’utilitza per incinerar
una bossa de plàstic equival a tenir la
bombeta encesa durant un minut i mig.
· A Catalunya es consumeixen més
de 11.000.000 de bosses de plàstic només en la compra setmanal.

Entre tots els comerços i serveis locals, s’estima que a la setmana és dispensen més de 30.000 bosses de plàstic, el que esdevé una ratio de 10 bosses de plàstic per habitant, sense comptar
les bosses dispensades a les grans cadenes alimentàries del municipi. Aquesta xifra, al cap de l’any suposa un total de més de
2.000.000 de bosses de plàstic d’un sol ús, sense comptar els
altres embalatges que contenen els productes que comprem.
Per començar a reduir el volum de residus municipals
que no es reciclen s’ha posat en marxa el nou sistema
de recollida selectiva d’escombraries: paper i cartró, vidre, plàstics i envasos, orgànic i resta, que permet reciclar i per tant reutilitzar un important volum d’escombraries.

Escollim:
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· El carro i el cabàs o les bosses de roba plegables.
· Els envasos reutilitzables.
· Els productes a granel o portar l’envàs de casa, comprar
				
amb envàs retornable.
· Triar quan es pugui envasos de vidre en comptes de
			
llauna, plàstic o bric.
· Els polvoritzadors.
· Comprar productes sense gasos propel·lents
· Els embolcalls mínims
· El paper reciclat
· Comprar productes de paper reciclat i sense clor.
· Comprar tòners o cartutxos recarregables.
· Comprar productes d’oficina menys agressius.

· Només les bosses de plàstic ja representen
el 4% dels residus municipals a molts pobles.
· L’estalvi d’una bossa de plàstic equival
a l’energia que permet tenir encesa una
bombeta de baix consum durant 30 minuts.
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Aquestes bosses tenen una esperança de
vida de 15 minuts. Se’n reutilitzen tan sols
un 15%. La resta fan cap als abocadors,
incineradores... amb molt poques perspectives de reciclatge, i per tant, es converteixen en residus inútils que acaben esdevenint un problema ambiental i econòmic de
gran magnitud que hipotecaran el futur dels
nostres fills i filles i les generacions futures.

·A Espanya es produeixen 10.400 milions de bosses de plàstic a l’any.

Què pod
e

Tot i que quan anem a la botiga a nosaltres no ens consten res (sí al comerciant),
aquestes bosses tenen un cost real molt
superior al preu que es paga per elles: per
fabricar-les es necessita una gran quantitat
d’energia i com tots els plàstics, procedeixen
del petroli: un recurs no renovable i escàs.

La realitat, algunes dades...

Què són les bosses
de plàstic d’un sol
ús?

Evitem:							
·
·
·
·
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Les bosses de plàstic.				
Els embolcalls innecessaris.			
Les safates de plàstic.				
Els aerosols.
Els envasos d’un sol ús.		
El paper malbaratat.			

Conscienciem-nos:

· Comprem productes respectuosos amb el medi ambient:

· Productes de neteja, higiene, bricolatge, de línia ecològica.
· Piles recarregables.
· Bombetes i aparells de baix consum.

