Formentera sense bosses de plàstic
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La conselleria de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera està duent a terme un
projecte pioner a Espanya. Es tracta d’un projecte que té com a objectiu substituir de
manera progressiva les bosses de plàstic per a bosses biodegradables.
Aquesta iniciativa neix per la problemàtica generada pel consum descomunal de bosses de
plàstic a la nostra illa. En ser elaborades a partir de productes derivats del petroli, son altament
tòxiques i tarden una mitja d’entre 400 i 1000 anys en desfer-se.
Es calcula que el consum de bosses de plàstic per persona és de 238 bosses a l’any a
Formentera, i a escala mundial s’estima que es consumeixen 5 bilions de bosses a l’any. Per
aquest motiu, des de la conselleria s’estan realitzant reunions amb la Petita i Mitjana empresa
d’Eivissa i Formentera per tal d’establir una sèrie de paràmetres a l’hora de engegar el
projecte, que s’aplicarà als comerços d’alimentació en general.
Alguns dels punts acordats son que el preu de les bosses no pot excedir de 5 cèntims, que els
negocis adscrits a la iniciativa comptin amb un segell distintiu i que es dugui a terme mitjançant
un conveni.
Tots els interessats en participar-hi, tindran la responsabilitat de desfer-se de les bosses de
plàstic i substituir-les per les bosses biodegradables. Pel que fa a la campanya de
sensibilització, des del Consell es donarà una senalla per família per tal de motivar a la gent a
utilitzar els elements tradicionals de compra.
L’adquisició de les bosses biodegradables aniran a càrrec dels establiments durant el primer
any, mentre que la resta de despeses seran cobertes per la Fundació Balears Sostenible i el
Govern Balear. La finalitat és que passat el primer any, el Consell de Formentera cobreixi el
cost de les bosses biodegradables, per tal que els comerciants no tinguin cap despesa.
En vista als resultats una vegada es posi en marxa la campanya, s’espera la seva progressiva
adaptació a la normativa europea i nacional en matèria de consum de bosses comercials.
Aquesta acció entraria dins el Pla Nacional de Residus 2007-2005 que contempla la reducció
del 50% de les bosses de plàstic per al 2010.
Un projecte organitzat per la conselleria de Medi Ambient, amb la col·laboració de la Fundació
Balears Sostenible i la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental.
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