
Moció presentada pel Grup Municipal d'Independents-ERC-AM per declarar 
Santa Eulàlia de Ronçana municipi lliure de plàstics 
 
 

La producció i l’ús creixent del plàstic durant les darreres dècades ha esdevingut un 
dels problemes ambientals més importants a escala mundial. Anualment, fins a 12 
milions de tones de residus arriben als mars i als oceans, amb un impacte important 
sobre els ecosistemes aquàtics i les espècies que hi habiten. Aquesta contaminació 
també afecta a la superfície terrestre i en podem trobar arreu, des de l’Àrtic fins a 
l’Antàrtida, passant pels deserts, els cims de les muntanyes i, és, clar, als pobles i 
ciutats de tot el món. Santa Eulàlia no n’és cap excepció. 
 
A hores d’ara, vivim envoltats de plàstic i en fem un ús continuat, moltes vegades 
sense ser-ne conscients. Fins i tot en trobem -en forma de microplàstics- en 
productes d’higiene i neteja, com ara les pastes de dents i els detergents. Aquests 
microplàstics (d’entre 1 i 5 mil·límetres) i els nanoplàstics han entrat als nostres 
organismes a través d’alguns aliments com el peix, el marisc, la sal o l’aigua 

embotellada.   
 
L’evidència de la gravetat d’aquest problema ha fet prendre consciència a la societat 
de molts països del món i s’han adoptat iniciatives polítiques i legals per a reduir l’ús 
i l’impacte dels plàstics. A la Unió Europea, per exemple, a l’any 2019 s’ha aprovat 
una directiva europea que prohibirà els plàstics d'un sol ús a partir del 2021, afectant 
articles com coberts i plats de plàstic, bastonets de cotó, canyetes i envasos de 

menjar i beguda de poliestirè.  
 
A Catalunya, en els darrers anys alguns municipis de Catalunya s’han declarat  
Vilafranca del Penedès, Premià de Mar, Sant Boi del Llobregat s’han declarat lliures 
de plàstic i han adoptat mesures per aconseguir aquest objectiu, amb la implicació 
de les administracions, els actors econòmics, les escoles, les entitats i el conjunt de 
la ciutadania.  

 
D’altra banda, en el Ple de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de 28 de gener 
de 2016 ja es va aprovar una moció que es centrava en aquesta problemàtica de l’ús 
innecessari del plàstic en actes, esdeveniments i festes. Aquesta moció, doncs, pretén 
aprofundir en els acord que es van prendre  aleshores i donar, encara , una 
perspectiva més  compromesa amb el medi ambient i les persones. 
 
Així doncs, inspirats per aquests exemples i compromesos amb el present i futur del 
nostre poble i del planeta, el grup municipal d’Independents-ERC-AM presenta al Ple 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana els acords següents:  
 
Primer - Fixar l’objectiu de ser un poble lliure de plàstic l’any 2021.  
 
Segon - Per assolir aquest objectiu, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

impulsarà la campanya “Santa Eulàlia, lliure de plàstic”, una campanya amb diverses 
accions:  
 
 Revisió de la petjada ecològica de l’ajuntament pel que fa a l’ús de plàstics i 
materials d’un sol ús; i revisió de les ordenances municipals i de la normativa de 
contractació per a reduir-los.  
 
 Actuacions d’informació i divulgació general als establiments comercials i al mercat 
municipal,  a través de l’àrea de comerç i de les associacions de comerciants.  
 



 Elaboració un pla de comunicació per conscienciar sobre la problemàtica del plàstic 
i difondre la campanya engegada per fer-hi front. Per exemple, promoure l’ús de 
bosses de roba en les que es pot promocionar el comerç local.  
 
 Edició i distribució entre la ciutadania, escoles, comerços i entitats una ‘Guia per la 
reducció de residus’.  
 
Tercer - L’Ajuntament facilitarà l’abastiment d’aigua potable en els espais públics per 
reduir l’ús d’ampolles de plàstic d’un sol ús, mitjançant les accions següents: 
 
 Posar en funcionament les fonts públiques que actualment no abasteixen d’aigua.  

 
 Programar la instal·lació de fonts d’aigua potable en les places públiques que no en 
disposen.  
 
Quart - Promoure que els bars i restaurants de Santa Eulàlia de Ronçana ofereixin 
aigua de la xarxa, servida en ampolles de vidre o gerres.  

 
Cinquè – En compliment de la moció aprovada el 28 de gener de 2016 aprovada en 
aquest ajuntament, corroborem que en els diferents esdeveniments públics que se 
celebren a la vila, com ara fires, concerts, curses, Festa Major, etc., existeixi un pla 
de prevenció de residus que garanteixi el mínim us de materials de plàstic no 
reciclable i no reutilitzable i una gestió adequada dels residus.  
 
Sisè - L’Ajuntament farà arribar aquests acords al Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, a les Associacions de 
Veïns i les Associacions de Comerciants, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, del Congrés de Diputats, de Senat i del Parlament Europeu. 


