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Manifest Escolar del DIA DEL MEDI AMBIENT – 5 de juny 2018
UN PLANETA SENSE PLÀSTICS
ESCOLA L’ARJAU
El plàstic és un material que es va introduir a les nostres vides fa uns 70 anys aproximadament
i des de llavors, el seu ús va en augment. Fins a uns extrems que se’ns fa molt difícil imaginarnos la nostra vida sense els plàstics.
ESCOLA CANIGÓ
Sabem que, de tot el plàstic que es produeix anualment, només es recicla un 9%. S’incinera un
12% i la resta (gairebé un 80%) s’acumula als abocadors o als entorns naturals.
També sabem que gairebé de 12 milions de tones de plàstic arriben als nostres oceans cada
any. Ens imaginem tots aquests plàstics junts? És com si llencéssim al mar un camió de la
brossa cada hora. I ens hem aturat a pensar on van després?
ESCOLA POMPEU FABRA
Alguns plàstics suren a la superfície, formant una capa flotant de brossa anomenades Sopes de
Plàstic o Illes de Plàstics. Més de 100 mil mamífers marins moren cada any pel consum de
plàstics o perquè queden atrapats en aquest material.
COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA
Altres plàstics, els de mida més petita, es diuen microplàstics, viatgen pels mars on es barregen
amb el plàncton. En aquest moment, és quan entren a la cadena alimentaria. Els peixos el
mengen, els peixos més grans també i així és absorbit per la resta d’animals de la cadena
tròfica. El 90% de les aus marines trobades mortes tenen restes de plàstics als seus estómacs.
ESCOLA EL CIM:
Sabem que aquesta situació és difícil canviar-la perquè no depèn només de nosaltres. Cal un
esforç per part de cadascú de nosaltres per aturar el consum de plàstics i també cal una
reflexió profunda de cadascuna de les accions que realitzem cada dia i de les conseqüències
que tenen al nostre medi ambient.
ESCOLA GINESTA:
Amb la lectura d’aquest manifest volem començar a canviar el món. Volem expressar les
nostres idees a la resta de ciutadans, als polítics, als empresaris, als científics i a tots aquells
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que ens vulguin escoltar. Existeixen solucions parcials per reduir aquest problema global. Si
tots posem una mica de la nostra part, podrem canviar aquesta situació.
ESCOLA PIA VILANOVA
Separar els envasos plàstics i portar-los al contenidor groc és un gran pas. Gràcies a aquesta
acció es pot engegar tot el procés de reciclatge i de reutilització.
Reduir el consum de plàstics d’un sol ús en els embolcalls dels aliments, de la roba, de les
joguines, és una acció que podem fer. Escollim productes que no utilitzin plàstics d’un sol ús.
Comprem sense tant embolcalls.
IES LLUCH I RAFECAS
Reduïm el consum de bosses, de gots, plats, coberts i palletes de plàstic i així no quedaran com
a residu a les nostres platges, les nostres muntanyes, els nostres rius.
Demanem que es facin lleis que promoguin el reciclatge i la reutilització dels plàstics i d’altres
materials que no es poden biodegradar i obliguin a la indústria a reduïr-ne l’ús.
IES JOAQUIM MIR:
Demanem que es facin campanyes per a conscienciar i sensibilitzar als ciutadans de la
importància de conservar els nostres mars.
També calen esforços per a investigar només maneres de fabricar els plàstics, com per
exemple, que siguin biodegradables; i noves maneres de degradar-lo artificialment i sense
contaminació, com aquells bacteris que es mengen els plàstics.
ESCOLA SANT JORDI:
Per a realitzar totes aquestes accions, cal disposar d’una cosa que nosaltres, els joves de
Vilanova i la Geltrú, en tenim: Moltes ganes de fer-ho!!!
Imaginem i treballem per tenir un planeta amb plàstics que ens facin un bon ús però sense la
contaminació que generen. Reduïnt i reutilitzant el plàstics que consumim, el nostre medi
ambient ens ho agraeix.

Els plàstics són necessaris i la natura imprescindible...
Actuem per un medi ambient sense plàstics!
Vilanova i la Geltrú, a 5 de juny de 2018
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