» Dossier de Premsa
26 de juny de 2018

Barcelona impulsa l’Estratègia Residu Zero a les
platges

» Barcelona utilitza l’art com una nova manera de lluitar contra els
residus amb la creació d’una escultura d’art reciclat de 6 metres
d’alçada
» La utilització dels gots retornables s’estén a les platges de la ciutat
» Per primera vegada se separen els envasos de la resta de residus
durant la nit de Sant Joan
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» Les platges, espai natural, fràgil i vulnerable
L’Ajuntament de Barcelona impulsa tot un seguit d’accions perquè la ciutadania identifiqui les
platges com a espais naturals de la ciutat. Aquestes accions s’emmarquen en el Programa
d’Acció de Platges 2018 on destaca el repte d’aconseguir un litoral més natural i assegurar la
preservació de la biodiversitat marina com a part essencial de la qualitat del litoral.
Cal contribuir a la protecció de les platges, espai natural, fràgil i vulnerable i conscienciar la
ciutadania que la realització de certes activitats provoquen el deteriorament de la qualitat de les
aigües, els fons marins i, per tant, de l’hàbitat de nombrosos organismes marins.
El Comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, ha remarcat que “les platges són espais de gaudi i
alhora espais fràgils que cal preservar. La presència de plàstics a les platges i al mar és un
problema greu per la salut de les persones i dels sistemes naturals i cal impulsar l’Estratègia
Residu Zero amb coresponsabilització de l’administració i de la ciutadania”
En aquest context, cal destacar la problemàtica dels miocroplàstics, ja que molts dels residus
que es generen a les platges no són biodegradables. Els plàstics són els més perillosos, doncs
es tracta d’un residu que es manté invariable durant molt de temps i que a causa de l’acció
mecànica de les onades i la radiació ultraviolada poden fragmentar-se en fibres
microscòpiques, anomenades microplàstics.
Aquesta fragmentació facilita la incorporació de substàncies tòxiques a la xarxa tròfica,
generant un gran risc per a la flora i la fauna marina i per als éssers humans, que basen la seva
dieta en organismes marins exposats a aquesta contaminació.
Per conscienciar la ciutadania i fer-la coresponsable de l’estat de les platges l’Ajuntament de
Barcelona conjuntament amb entitats ambientals han organitzat tot un seguit d’accions.
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» L’Art omple la platja de Somorrostro
Barcelona construeix una escultura d’art reciclat de 6 metres amb part dels residus generats i
recollits durant la revetlla de Sant Joan. L’acció serà participada amb els usuaris de les platges
per conscienciar la ciutadania de l’ús cívic de les platges.
Al voltant de l’escultura, a l’Espigó del Gas, a la platja del Somorrostro, s’han organitzat tot un
seguit d’accions per sensibilitzar la ciutadania sobre el greu impacte que provoquen el residus a
l’ecosistema marí i la seva biodiversitat.
Totes les activitats estan emmarcades en la mesura de govern “Barcelona Residu Zero”, de
l’Ajuntament de Barcelona, basada en la necessitat de disminuir la generació de residus amb el
lema “El millor residu és el que no es genera”.
Calendari d’actuacions:


Del 25 al 27 de juny de les 11:00 hores a les 19:00 hores: acció participativa d’Street Art
amb tallers participatius que conviden a tota la ciutadania a col·laborar en la construcció
d’una escultura d’art reciclat de gran format a partir dels residus habituals que es deixen
a la sorra de les platges. L’escultura representa el fons marí mediterrani, amb diversos
elements de fauna i flora: coralls, pops, tortuga, cavallet de mar, banc de peixos i com a
figura principal, un dofí.
L’escultura serà realitzada per ProArtso i els artistes Nadia Cheveste, Omar Gallizia i
Silvana de Armas.



Del 28 de juny al 7 de juliol, de les 11:00 hores a les 19:00 hores: al costat de l’escultura
serà un punt d’informació per implicar la ciutadania la necessitat de tenir cura de les
platges, i es facilitaran consells i bons hàbits per a una bona gestió dels residus.



Diumenge 1 de juliol, de les 10:00 a les 14:00 hores: Celebració del “Dia Internacional
Lliure de Bosses de Plàstic” creat fa 13 anys per Rezero, amb l'objectiu de canviar la
cultura d'usar i llençar difonent el concepte que un món lliure de plàstic d'un sol ús és
possible. Hi haurà diferents activitats com tallers, Batucada-flashmob “el soroll del
plàstic” i accions de neteja voluntària de les platges.



Dissabte, 7 de juliol: Acció “No més burilles al terra”, organitzada pel moviment global
per acabar amb les burilles de cigarret, un residu no biodegradable, altament tòxic que
danya greument el medi ambient. També hi haurà tallers i conferències per donar a
conèixer l’impacte ambiental d’aquest element.
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L’escultura de residus, un cop desmuntada, servirà per a les activitats de conscienciació que
organitza el Centre de la Platja. El Centre de la Platja juntament amb el Laboratori de la Platja
ofereix, durant els mesos de juliol i agost, diferents activitats i tallers sobre la prevenció de
residus i la problemàtica dels microplàstics, promovent el treball col·laboratiu en xarxa, com per
exemple amb la Plataforma Barceloneta diu Plàstic 0! El Centre de la Platja és un equipament
permanent d’educació ambiental dedicat al foment del litoral barceloní, la seva riquesa
ambiental, l’ecosistema marí i l’ús cívic i sostenible de les platges de la ciutat.
Els artistes i entitats que participen aquests dies amb l’impuls de l’Ajuntament són: Barcelona
Zero Waste network, Drapart, Dubrider Foundations, Ecocosmopolita, Ecounuon, Greenpeace,
Movimiento 83, No más colillas en el suelo, Observadores del mar, Opcions, Posidomina Green
Project, Proartso, Ressero, Retorna, Siresa, Vidas Sostenibles, WWF i Youtuba.

» Got reutilitzable a les platges
Barcelona ha estès la implantació del got retornable a les platges de la ciutat. Aquesta
temporada 2018, es va incorporar als plecs tècnics de l’atorgament de les llicències de les 16
guinguetes la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn del got reutilitzable per a
les begudes per emportar.
El got reutilitzable, amb disseny propi de cada local, funciona amb un dipòsit previ d’un euro i
qui ho vol pot retornar el seu got i recuperar així el dipòsit inicial. El sistema de dipòsit, sense
despesa final pel públic, aconsegueix dotar de valor el got i n’evita el seu abandonament.
L’aplicació d’aquest sistema té l’objectiu de reduir l’impacte ecològic i les deixalles. L’objectiu és
eradicar el got d’un sol ús per gots reutilitzables i la seva màxima reutilització. Amb el got
reutilitzable el residu que genera el got de plàstic d’un sol ús desapareix i es substitueix per un
nou objecte amb molts usos. La clau de la sostenibilitat del sistema és la reutilització del got.
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» Separació de la fracció envasos de la resta de residus
La celebració de la revetlla de Sant Joan té lloc, majoritàriament, als carrers, parcs, places i
platges de la ciutat. L’escenari amb un ús més intensiu per part de la ciutadania durant la nit de
la revetlla són les platges de la ciutat, que aquest any han rebut 60.000 persones.
L’operació de neteja posterior a la revetlla ha recollit 20 tones de residus i escombraries
acumulats a la sorra, una tona més que l’any passat. És una xifra que augmenta cada any,
malgrat el dispositiu especial de l’Ajuntament, amb la col·locació de 1.500 papereres i 84
contenidors addicionals.
Any

Quantitat de Residus (tones)

2015
2016
2017
2018

17
18
19
20

Per primera vegada aquest any, s’ha recollit separadament la fracció envasos de la fracció
rebuig a les platges de Bogatell i Nova Icària. Per dur a terme la recollida separada s’han
introduït dues novetats a l’operativa de neteja d’aquestes dues platges: es van col·locar
papereres d’envasos amb la bossa groga corresponent i els operaris que van netejar
manualment la sorra van recollir per separat el residu envàs de la resta de residus. El 65% dels
residus que s’han recollit en aquestes platges han estat envasos. Aquestes dades motiven a fer
extensiva la recollida separada d’envasos i rebuig a totes les platges de Barcelona per la
revetlla de l’any vinent i fins i tot, a ampliar la recollida selectiva a altres fraccions.
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» Benvinguts a la platja: nova senyalització
Les platges de Barcelona formen part del patrimoni natural de la ciutat que cal cuidar per
contribuir al manteniment de la qualitat de les aigües i el fons marí.
Amb aquest compromís, l’Ajuntament de Barcelona està instal·lant plafons de benvinguda a les
platges per informar del valor ambiental i de la funció ecosistèmica de les platges, destacant
amb atractives fotos, la diversitat d’espècies marines que viuen als esculls artificials.
Destaca, la importància de les praderies de posidònia (planta aquàtica) que actuen com un
poderós filtre natural, contribuint a mitigar les conseqüències del canvi climàtic, recordant que
la contaminació que es genera a Barcelona pot afectar molt notablement a les praderies més
properes de Mataró i del Garraf.
Recull recomanacions per fer un bon ús de l’espai. Més informació: www.barcelona.cat/platges
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