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MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D?UNITAT POPULAR -
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) PER FOMENTAR LA
CULTURA DE LA RECOLLIDA D?ENVASOS I EL COMERÇ DE
PROXIMITAT
ATÈS que arribant al primer quart del segle XXI, la necessitat d’expansió inherents en el capitalisme ha superat
la capacitat de regeneració natural a nivell planetari multiplicant els conflictes ambientals i abocant-nos a un crisi
ecològica i climàtica sense precedents en la història de la humanitat.

Any rere any, la generació de residus s’incrementa com a conseqüència del model lineal del consum, de la
natura a l’abocador, i que entra en contradicció amb els models circulars dels processos naturals. Un model que
està sembrant la terra i els oceans de deixalles i plàstics que tenen un impacte directe sobre els ecosistemes i
els éssers vius.

A Catalunya es generen més de 4.000.000 de tones de residus cada any i el nivell de recollida selectiva és de
només el 33%, i el 15% dels residus recollits són de matèria orgànica, una xifra significativament baixa si
considerem que el 80% dels residus so_n fàcilment reciclables.

Cal abordar l’educació com un element permanent i global habilitant espais educatius municipals me_s enllà de
l’educació reglada. Només amb «l’educació» i conscienciació de la ciutadania es poden assolir avanços
significatius en matèria de reciclatge.

El foment del comerç de proximitat es fonamental pel futur del teixit comercial del nostre poble.

Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Plenari de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria l’adopció
dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Promoure alternatives de reducció de residus, donant suport i promovent la venda a granel, la
reutilització de les ampolles, l’u_s de carmanyoles, ús de bosses reutilitzables especials per fruita,
fomentar me_s la utilització del carro de la compra per estalviar bosses de plàstic i en cas de tenir que
utilitzar bosses que aquestes siguin de paper, biodegradables i/o compostables.

SEGON.- Implantar un sistema de dipòsit i retorn d’envasos (SDDR)1 per a envasos de begudes. La
implementació d’aquest sistema aconseguiria un triple objectiu:

OBJECTIU 1: garantir que els envasos que es venen al nostre poble no acabin al medi ambient.

OBJECTIU 2: «educar» a la població, especialment als més joves, en la necessitat del reciclatge
a partir de la idea que reciclar és bo pel planeta i és bo per la nostra «butxaca».

0BJECTIU 3: incentivar als veïns (nens/es, joves i adults) del nostre municipi acudeixin
periòdicament a les botigues del poble per bescanviar en les seves compres els «vals» generats
per la màquina SDDR. Fomentem l’ús habitual del comerç de proximitat.

TERCER.- Crear una comissió formada per tots els grups municipals de manera paritària per fer un
seguiment de la iniciativa i realitzar un estudi estadístic dels resultats obtinguts per ficar-los en
coneixement dels vilatans/es i de les autoritats competents.


