La crisi de contaminació dels plàstics és una amenaça important i creixent pel clima de la Terra.
Segons dades de l’estudi “Plàstic & Clima: els costos amagats d’un planeta de plàstic” si la
producció del plàstic continua en augment com fins ara, les emissions produïdes equivaldran
a més de 295 centrals tèrmiques de carbó.
Per fer-nos-en una idea, l’any 2018 es va generar a tot el món 359 milions de tones de plàstic,
que van representar el 3.8% de totes les emissions mundials; gairebé el doble que el sector
de l’aviació que en produeix el 2%.
Però el problema no només es troba en la producció sinó també el reciclatge. Dels milions de
tones de plàstic que s’han anat generant els últims anys, només se n’ha reciclat el 9%, mentre
que el 79% s’ha acumulat en abocadors, incineradores i s’ha abandonat al medi ambient.
Concretament cada any 8 milions de tones de plàstic acaben als oceans.
Per tal de fer un pas endavant i posar fi a aquesta situació, l’any 2009 la Generalitat de
Catalunya va fer un primer pas en la reducció dels plàstics signant el primer acord del “Pacte
per la bossa”, que va permetre disminuir en més del 50% el consum de bosses de plàstic d’un
sol ús a Catalunya. Aquest èxit va ser fruit del canvi ràpid de mentalitat dels ciutadans, situació
que ens ha de fer pensar que el canvi de paradigma actual en relació a tots els plàstics d’un
sol ús ha de ser també possible.
Però la producció i consum dels plàstics no només afecte al medi, sinó que recentment també
s’ha demostrat que afecta a la salut de les persones. El passat mes d’octubre, en una iniciativa
sense precedents, es va detectar la presència de plàstic en el cos de les persones derivat de
l’abusiva plastificació dels aliments en tota la cadena de distribució i consum.
Malgrat que aquestes substàncies es puguin excretar diàriament, l’exposició continuada a
aquests compostos tòxics és la que està vinculada a malalties com l’hipotiroïdisme, diabetis i
infertilitat.
És per aquests motius que Junts per Catalunya Torelló, creiem que ha arribat el moment de
realitzar una campanya valenta a nivell municipal i excloure tots els plàstics d’un sol ús dels
actes organitzats a Torelló.
Atès que als esdeveniments públics que se celebren a Torelló
carnaval, concerts, festes majors, etc. solen generar quilos de deixalles.
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Atès que actualment al mercat i han productes reutilitzables o biodegradables que poden
substituir amb facilitat els productes de plàstic d’un sol ús.
Atès que la ciutadania està exposada de forma diària a una dieta plastificada i no n’és
conscient.
Atès que la setmana del 6 al 15 de novembre va ser la Setmana Mundial de Prevenció de
residus.
Atès que la lluita contra el canvi climàtic comença amb els petits canvis.
Atès que els petits canvis són poderosos.
Des del grup de Junts per Catalunya Torelló proposem al ple l’adopció dels acords que
segueixen:
PRIMER.- L’Ajuntament es compromet a facilitar, en la mesura que sigui possible, materials
sostenibles, intentant evitar al màxim que siguin plàstics, per tots aquells actes que organitzin
les entitats i associacions. Garantint que, a la pràctica, el 100% dels envasos utilitzats siguin
biodegradables o es puguin reutilitzar i/o reciclar.
SEGON.- L'Ajuntament limitarà al màxim l’ús d’envasos no sostenibles com ara les
cafeteres amb càpsules, màquines expenedores amb envasos de plàstic, ampolles
d'aigua..., en l’edifici consistorial així com a les altres dependències públiques.

TERCER.- L’Ajuntament afegirà un punt a les declaracions responsables que s’hagin de
signar en relació a la convocatòria d’activitats per part de les associacions i entitats relatiu
al compromís de gestionar els residus d’acord amb la legislació vigent aplicable.
QUART.- L’Ajuntament realitzarà una campanya de sensibilització per reduir l'ús del plàstic
al municipi per generar consciència respecte al problema de la seva contaminació,
promocionant un model de producció i consum que avanci cap a la societat residu zero.
CINQUÈ.- L’Ajuntament donarà suport a les iniciatives locals que promoguin una societat
lliure de residus.
SISÈ.- L’Ajuntament farà arribar aquests acords acords (i) a la Generalitat de Catalunya; (ii)
a la Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable; i (iii) a l’Agència de Residus
de Catalunya.

