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Menys bosses
de plàstic per
a un futur més
sostenible

L’H estudia
construir más
hidrantes para
captar agua
del freático

47% i la principal causa són
els envasos i les bosses d’un
a
sol ús. Segons un estudi de la
m
Fundació Privada Catalana de
b
Prevenció de Residus i Consum
i
Responsable, els catalans con
e
sumeixen 14 milions de bosses
n
de plàstic en un sol cap de
t
setmana.
Cal tenir en compte algunes
dades més: gasos contaminants
com dioxines, hidrogen o cianur
s’emeten en el procés de fabricació
o incineració. En el cas que les bos
ses de plàstic acabin a l’abocador,
poden trigar fins a 500 anys a des
compondre’s.
Si reflexionem un instant potser
encara estem a temps de modificar
els nostres hàbits a l’hora d’anar a
comprar i aconseguir un entorn més
sostenible. L’estalvi d’una sola bossa
de plàstic per part de cada català
estalviaria l’emissió de 117 tones
de CO2 a l’atmosfera. Paga la pena
intentar-ho.
La Fundació Privada Catalana
de Prevenció de Residus i Consum

Responsable ha iniciat una campa
nya de conscienciació respecte al
consum excessiu d’aquest envàs i
amb la voluntat d’aconseguir el su
port d’administracions, institucions i
entitats cíviques del país.
Sota el lema Catalunya lliure de
bosses, la campanya té l’objectiu
principal d’aplicar una normativa a
l’inici del 2009 consistent en un gra
vamen ecològic de vint cèntims a
les bosses de plàstic d’un sol ús, se
gons explica Anna Penya, membre
de la Fundació. De moment, el dia
3 de juliol, se celebrarà el Dia Lliure
de Bosses.
En aquest sentit, el regidor de
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajunta
ment, Alfonso Salmerón, ha explicat
que aquesta iniciativa “és molt po
sitiva per frenar l’ús incontrolat de
bosses de plàstic. S’ha de potenciar
la sensibilització de la ciutadania i
modificar la llei per reduir-ne el con
sum. Tot i això, calen més accions
coordinades en aquesta línia”.
Altres mesures que s’estan estu
diant són pagar les bosses de plàstic
que s’utilitzin, prohibir-ne la distribu
ció gratuïta als comerços o tornar al
consumidor el cost de la bossa de
plàstic que no s’emporti.

Campanya per reduir l’utilització de bosses de plàstic

La utilització de
sistemes reutilitzables
com bosses de cotó,
cabassos, carretons o
la venda a granel
eviten l’ús incontrolat
de les bosses de plàstic

Pel que fa a la possibilitat d’obli
gar a pagar per les bosses de plàs
tic, la mesura té el seu precedent
a Londres. En canvi, a països com
Austràlia, Irlanda o França, les bos
ses de plàstic tenen un cànon que
grava el seu consum. A Catalunya,
els supermercats Lidl i Dia fan pagar
les bosses, com a Ikea, mentre que
el grup Bon Preu retorna als clients
els diners de les que no s’utilitzen.
# v. teixidor

gabriel cazado

A Catalunya creixen els residus

fundació privada catalana de prevenció de residus i consum responsable

Una fundació privada inicia una
campanya per reduir-ne el consum
m
i el consum de bosses de plàs
e
tic. En els darrers deu anys
d
les deixalles han augmentat el
i

La Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) y el Ayuntamiento de
L’Hospitalet están estudiando
construir tres nuevos hidrantes
para la captación de agua del
nivel freático en la ciudad.
Una de estas tomas de agua
se ubicará en la zona de Can Ri
gal, con el fin de poder aprovechar
el fluido de una corriente de agua
que baja de la montaña de Sant Pere Màr tir. Las otras se ubicarían
en las inmediaciones de dos esta
ciones: la de la rambla de Just Oliveras, de la Línea 1 del Metro, y la
de Carrilet de los Ferrocarrils de la
Generalitat. En cada uno de estos
puntos se construiría un depósito,
de unos 30 metros cúbicos de ca
pacidad, que equivalen a la carga de
dos camiones cuba.
Estos tres hidrantes se añadirán
al resto que ya existen en la ciudad
y que captan aguas del freático para
poder ser reutilizadas. L’Hospitalet
dispone actualmente de tres puntos
de captación de agua del subsuelo:
los parques de la Torrassa y les Pla
nes y en la calle de Canigó.
Estas aguas se aprovechan para
el riego de parques y jardines y para
el baldeo y limpieza de las calles
de la ciudad. Antes de ser utilizada,
el agua procedente del freático se
analiza y recibe el tratamiento ade
cuado para poder ser aprovechada.
Actualmente, en aplicación del
decreto de sequía de la Generalitat,
los parques y jardines de la ciudad,
se riegan con menor periodicidad
de la habitual. # redacción
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Núria Marín s’ha entrevistat amb el delegat del Govern a Cata
lunya, Joan Rangel. El delegat va anunciar a l’alcaldessa que
L’H rebrà més de 400.000 euros del Ministeri d’Administracions
Públiques, que assigna el Fons
Social Europeu, per realitzar
programes que fomentin l’ocu
pació. Joan Rangel també va avançar la pròxima apertura d’un
local a la rambla de Just Oliveras per tramitar el DNI i el Pas
saport electrònics. Els dos dirigents van repassar els diversos
temes que tenen a veure amb la seguretat i la immigració.

Visita

