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Què podem fer ?

Des del 2010, en l’àmbit del Medi Ambient Mundial, se celebra aquest dia
per conscienciar sobre la necessitat de reduir les bosses de plàstic d’un
sol ús i fomentar-ne el consum sostenible.
Encara que en els últims anys s’han fet molts esforços per acabar amb el
consum de bosses plàstiques sobretot en l’àmbit del comerç i en l’àmbit
local, encara s’ha de treballar més per fer saber al conjunt de la societat
que les bosses de plàstic estan fetes d’un material altament contaminant i
de difícil degradació.
Una bossa de plàstic pot tardar 150 anys a descompondre’s.
Segons les organitzacions que tenen cura del reciclatge i diverses ONG’s
consumim una mitjana de 238 bosses de plàstic per persona a l’any, el
que representa 500 bilions de bosses al món.

Es calcula que l’ús mitjà de les bosses de plàstic és d’uns 12 minuts, i
les conseqüències que provoca són enormes.
El paper també juga un paper molt important dins el nostre ecosistema pel 
fet que la seva producció depèn principalment de la fusta que s’obté dels 
arbres.
El seu ús sense mesura ni control participa en gran part en la 
desforestació i el canvi climàtic que està patint el planeta Terra.

Usar bosses reutilitzables, de tela 
o d’un altre material. Pots portar-les 
diàriament, ja que no ocupen gairebé 
espai ni pesen, i són la millor opció 
per si sorgeix alguna urgència.
Aposta per bosses petites de 
materials reutilitzables per introduir 
fruites i verdures.
Quan t’ofereixin una bossa, pensa 
si realment la necessites.
Reutilitza les bosses que tinguis per 
casa.



Quan reciclem Quan no reciclem



Tens a les teves mans les millors opcions
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•Si pensem a fer reciclatge, no hem d’oblidar el reciclatge dels TAPS DE 
PLÀSTIC, que han deixat de ser només una causa mediambiental i s’ha 
convertit també en una causa social. 
•El plàstic dels taps, estan fets de polímers d’alta qualitat, 
sobretot polietilè d’alta densitat i polipropilè, que tenen infinitud d’usos 
en la indústria del plàstic. 
•La recollida a escoles, empreses, domicilis o altres entitats, és cabdal per 
aconseguir millorar la vida de les persones que ho necessiten. Hi ha molts 
exemples d’objectius aconseguits gràcies als taps de plàstic.
•Després de separar els taps, es deriven a la planta recicladora per 
reutilitzar-ne el polietilè d’alta densitat, a partir d’aquí s’obté 
una compensació monetària. Aquests diners es donen a les campanyes 
solidàries promotores de la recollida de taps que de mica en mica cada 
cop s’acosten més al seu objectiu final.
•A la nostra comarca tenim l’Associació Noelia (nens amb distròfia 
muscular congènita per dèficit de col·lagen VI) amb qui l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus té un conveni per fer la recollida dels taps.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Polietil%C3%A8_d%27alta_densitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Polipropil%C3%A8


Recollida de taps a 
l’Hospital Sant Joan i 
lliurats a la Fundació 
Noelia:

2021: de juliol a desembre               168 quilos
2022: de gener a juliol                      204 quilos
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•QUINS SÓN ELS TAPS SOLIDARIS?

•Taps d’ampolles d’aigua, refrescs, oli,..
•Taps de plàstic de brics
•Tapes d’envasos de mantega, pintura, caixes de tovalloletes
•Pistoles de plàstic de productes de neteja
•Taps d’envasos de xampú, sabó, mascaretes,..
•Taps d’envasos de lentilles
•Caixes de seda dental


