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LES BOSSES DE PLÀSTIC
Les bosses de plàstic són uns articles molt preuats en la nostra vida quotidiana
degut al seu baix pes, baix cost i resistència a l’aigua. Malauradament, la gran
quantitat de bosses que es generen s’ha convertit en un problema ecològic
amb impacte sobre la flora i fauna marines, però també sobre les arts de pesca,
la navegació, les plantes industrials costeres, les platges, etc. Entre un 80% i
un 90% dels residus que suren en el mar són restes de plàstic, la majoria dels
quals són bosses o plàstics tous. S’ha de tenir en compte que són residus amb
una llarga vida ja que no són biodegradables i també que la seva incineració és
molt contaminant, sobretot si es tracta de bosses serigrafiades on les pintures
contenen metalls pesants. Per tot això, reduir el seu ús pot resultar una opció:

sostenible:

perquè en no ser un material biodegradable evitaríem
la contaminació de la terra i dels fons marins, on
perjudiquen el creixement de les algues i els coralls
i on fan que molts animals, quan les veuen surant, se
les empassin confonent-les amb menjar o bé hi quedin
atrapats.

reductora:

utilitzar alternatives permet reduir el seu consum i, al
mateix temps, el del petroli com a matèria primera en
la seva fabricació.

consicenciadora

la utilització d’alternatives a les bosses de plàstic
a les vostres entitats, pot animar els i les membres a
prendre les mateixes mesures, i de retruc, estareu
conscienciant les seves amistats, familiars i companys/
es de feina.

saludable:

perquè s’evitaria la contaminació per metalls tòxics
com el cadmi, que contenen les bosses serigrafiades
i que passen a l’atmosfera quan aquestes s’incineren.

Sabieu que...
...el 4% del total del petroli extret es destina a la indústria del plàstic o que hi ha
plàstics que triguen al voltant dels 400 anys a degradar-se.
fitxa elaborada pel Servei d’Informació de Recursos per a la Sostenibilitat
craj@crajbcn.cat
www.bcn.cat/craj
93 265 52 17
crajbcn

ens trobareu a:
Espai Jove La Fontana
C/ Gran de Gràcia 190-192
08012 Barcelona

Pràctiques sostenibles

Què podeu fer?
Eviteu les bosses de plàstic de les botigues.
Utilitzeu bosses de tela com la millor opció per fer les petites compres
diàries, però també caixes de cartró, carretons de la compra, cistells...
Les bosses de paper també són una alternativa ja que són reciclables i
biodegradables.
Acostumeu-vos a portar una bossa plegada a la butxaca o a la bossa de mà
per a compres inesperades.
Reutilitzeu les bosses de plàstic ja adquirides per fer noves compres.
Reutilitzeu-les, quan ja estiguin una mica degradades, per dipositar-hi la
brossa.
Utilitzeu els contenidors del plàstic quan necessiteu desfer-vos de les
bosses de plàstic.
Utilitzeu bosses compostables per a la recollida de la fracció orgànica
sempre i quan així ho contemplin les polítiques de recollida selectiva del
vostre municipi.

Webs d’interès
Podeu trobar bosses compostables i/o de paper a:
eCRAC. Venda i distribució de productes ecològics
www.ecrac.8m.com
Mancomunitat de la Plana
https://www.mancoplana.cat/articles-mostra-2218-cat-venda_de_bosses_
compostables.htm
Supermercats Caprabo-Eroski i Bonpreu
www.caprabo.es/ www.bonpreu.com
Podeu demanar o trobar més informació a:
La Fàbrica del Sol, equipament per a l’educació ambiental
Tel. 93 256 4490 – lafabricadelsol.bcn.cat
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

