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El plàstic ha esdevingut omnipresent 
en el nostre dia a dia

El nombre de productes de plàstic 
oferts i consumits no ha deixat 
d’augmentar en les últimes dècades

Cap plàstic produït fins ara ha 
desaparegut mai. Tot es troba d’una 
manera o altra present a la Terra

El plàstic no es degrada, sinó que es 
descompon en micropartícules, que 
contaminen aire, mar i sòl

El problema no només afecta zones 
allunyades del planeta, sinó el nostre 
entorn més immediat: el mar català 
té el doble de microplàstics que el 
Mediterrani peninsular 

A la ciutat de Girona, la quantitat 
d’envasos lleugers recollits el 2018 res-
pecte al 2017 ha augmentat en un 19% 

El percentatge de deixalles de plàstic 
que s’acaben reciclant és inferior al 10% 

El plàstic que no es recicla acaba:
• En abocadors (contamina els sòls)
• En incineradores (genera toxines)
• A l’aire lliure (afecta greument la 
fauna i degrada l’entorn)

Molts dels productes de plàstic són 
d’un sol ús, cosa que agreuja encara 
més el problema Per exemple, es 
calcula que el temps mitjà d’ús d’una 
bossa de plàstic és de 15 minuts 

El packaging representa el 26% del 
volum total de plàstics
 

Els productes de plàstic d’un sol ús 
més consumits al món són: ampolles, 
gots, bosses i palles per a begudes. 
Tots aquests productes tenen 
alternatives reutilitzables

El plàstic també el trobem en forma 
de micropartícules invisibles en 
productes d’higiene i cosmètica 
(pasta de dents, cremes solars, 
maquillatge, etc)

Els teixits sintètics com el polièster 
també són una font de micropartícu-
les de plàstic que s’aboquen als 
oceans a cada rentada

La invasió de les bosses
Cada català consumeix 193 bosses 
de plàstic a l’any de mitjana. En una 
ciutat com Girona suposa 19 milions 
de bosses anuals 

La normativa regula les bosses de 
plàstic amb ansa, però les bosses de 
secció (fruita i verdura) no tenen cap 
limitació. El 2016 aquestes bosses 
constituïen el 43% del conjunt de 
bosses consumides

Substituir les bosses de plàstic per 
bosses d’un sol ús d’altres materials 
(com el paper o compostables) és 
una falsa solució pel malbaratament 
de recursos que suposa
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I la nostra salut?
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Molts estudis confirmen que el plàstic 
ha entrat a la cadena alimentària i 
que està present en el nostre cos de 
manera permanent.  El contacte dels 
aliments amb el plàstic és una de les 
vies que ho explica

Molts components del plàstic són 
tòxics, actuen com a pertorbadors 
endocrins i poden provocar càncer, 
hipotiroïdisme, infertilitat, diabetis, etc

Ingredients invisibles a l’aigua embotellada
Nombre de partícules de plàstic per litre

 trobades en ampolles d’aigua.
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Font: Plastic Atlas, 2019; www.salutdeplastic.org Rezero, 2019

La presència de plàstic al cos afecta 
més les dones que els homes: és així 
per raons biològiques i també per 
l’efecte dels productes d’higiene 
íntima, sovint contaminats per plàstic

Les substàncies tòxiques com ftalats 
o formaldehids que es troben en els 
teixits sintètics també són una font de 
contaminació pel nostre cos

325
és la mitjana de partícules 

per litre que es troben 
disoltes en un litre d’aigua



Font: Rezero, 2008

La solució? Caminem cap 
al Residu Zero!

Cal passar  
• De la cultura del plàstic a (recuperar) 
la cultura dels materials sostenibles
• De la cultura d’un sol ús a (recuperar) 
la cultura dels productes reutilitzables
• De la cultura del sobreenvàs a (recu-
perar) la cultura de la compra a granel

Consumir i utilitzar materials sosteni-
bles i reutilitzables suposa:
• Un benefici per a la nostra salut
• Un benefici per al medi ambient
• Un estalvi per a la nostra butxaca
• Es calcula que entre un 15% i 40% del 
preu dels productes és degut a l’em-
bolcall i al màrqueting associat 

 

En el meu dia a dia puc...
• Portar les meves bosses, pots i carman-
yoles reutilitzables quan vaig a comprar
• Beure aigua de l’aixeta i omplir l’am-
polla d’acer inoxidable
• Tenir sempre a l’oficina una tassa pel 
te o el cafè
• Demanar begudes sense palla
• Rentar-me les dents amb un raspall 
de bambú
• Utilitzar xampús i sabons sòlids sense 
embolcalls
• Passar-me a la copa mestrual o a les 
compreses de tela

Comprar productes reutilitzables 
suposa una inversió que acaba 
essent un estalvi a mitjà i llarg termini
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COMPRA SENSE TENIR EN 
COMPTE ELS RESIDUS

g residus anuals€ anuals g residus anuals€ anuals

COMPRA 
BAIXA EN RESIDUS

L’AIGUA

SUCS I 
NÈCTARS

COMPRESES I 
TAMPONS

BOLQUERS 
INFANTILS

SABÓ DE 
MANS

XAMPÚ

BOMBETES

PILES

Envàs no reutilitzable

516 € 26.740 g

Envàs petit vidre

310 € 50.005 g

Compreses

73 € 12.000 g

D’un sol ús

724 € 525.000g 

Crema

103 € 4.835 g

Envàs normal

101 € 1.104 g

Incandescents

84 € 290 g

No recarregables

47 € 1.440 g

1.958 € 621.414 g

TOTAL

Gerra amb filtre

74 € 1.515 g

Envàs gran vidre

199 € 49.384 g

Copa menstrual

10 € 8 g

Reutilitzables

111 € 2.400 g

Pastilla

5 € 70 g

Envàs familiar

10 € 644 g

Eficients

28 € 84 g

Recarregables

37 € 116 g

474 € 54.220 g

TOTAL
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Estalvi econòmic associat a la prevenció 
de residus a la llar

ESTALVI 
ECONÒMIC

PER FAMILIA:

1.484€

ESTALVI 
DE RESIDUS
PER FAMILIA:

567 kg
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