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1.Presentació
El 15 de desembre de 2018, Palma de Mallorca és l’escenari de D.E.P Plàstic -Descansi en Paz
Plástico-, una acció participativa i reivindicativa que escenifica el funeral del plàstic d’un sol ús.
La comitiva fúnebre inicia el recorregut en el Parc de la Mar i arriba fins a l’entrada del Parlament
Balear, on el Manifesto per un mar sense plàstic és llegit.
D.E.P Plàstic és una forma de denúncia i una mostra de suport al projecte de Llei de Residus i Sòls
Contaminats, que s’espera entri en vigor en 2021. Aquesta llei persegueix reduir les deixalles i
restringir l’ús de plàstics, prohibint els productes descartables per a ser reemplaçats per materials
biodegradables.
D.E.P Plàstic s’emmarca dins del projecte Whater, ideat per la fundació Quo Artis, i el seu nom
sorgeix de la pregunta en anglès What Water is around us?. Recents estudis asseguren que tant
la superfície com el fons marí estan replets d’agents contaminants que són generats pels humans.
D’aquests residus la majoria són plàstic. Les micropartículas del plàstic arriben fins als aliments
i begudes que ingerim al no ser biodegradables. El projecte artístic-científic Whater? pretén
investigar, difondre i conscienciar sobre els efectes negatius del plàstic en el medi ambient.
El projecte D.E.P Plàstic és una col·laboració entre Quo Artis, la Fundació Rezero i la Plataforma
per un Mar Sense Plàstics.
15 de desembre de 2018, 11 h.
Del Parc del Mar, Palma de Mallorca
Al Parlament de les Illes Balears, Palma de Mallorca

Vista de la catedral de Palma des del Parc de la Mar.
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2. Contextualitzación
L’entorn natural de les Illes Balears és un dels patrimonis amb major valor ecològic i paisatgístic
de l’arc mediterrani amb múltiples reconeixements internacionals com la declaració de Reserva
de la Biosfera de l’illa de Menorca i Patrimoni de la Humanitat de la Serra de Tramuntana.
La mar Mediterrània presenta avui una de les concentracions més altes de contaminació per
plàstics del món. Els plàstics a la mar afecten a fauna de tots els nivells, des de balenes i grans
peixos fins a musclos i altres invertebrats. Algunes espècies pateixen problemes digestius fins
arribar a morir per acumulació dels plàstics a l’estomac i intestins, mentre altres, especialment les
més petites i filtradores, són afectades per l’efecte tòxic d’alguns components dels plàstics (com el
bisfenol A) i també per l’efecte agregador del plàstic sobre determinades partícules orgàniques i
tòxiques, com els pesticides (DDT, PCB).
El 70% dels plàstics acaba al fons marí en front del 15% que n’arriba a les platges. Si tenim la
sensació que les platges estan molt sovint brutes, és d’imaginar com estarà el fons marí. A més
gran part dels residus es van degradant i disgregant com a microplàstics fins incorporar-se a la
columna d’aigua i a la cadena tròfica. A molts indrets de les Illes, es poden exemplificar casos
concrets d’aquesta situació que ocasiona un greu problema de degradació i contaminació a la
mar.
Concretament, només pel que fa a plàstics, llaunes, brics i vidres, a les Balears, cada dia es perden
i contaminen el nostre territori 1.000.000 d’envasos de begudes. Juntament amb l’impacte
ambiental i paisatgístic d’aquests residus al nostre entorn marí i terrestre, la no recuperació
d’aquests envasos suposa una pèrdua de recursos naturals i uns costos econòmics importants
per a les administracions locals. La implantació d’instruments com els sistemes de retorn per a
determinats productes i envasos s’han demostrat eficients arreu del món per evitar trobar envasos
de begudes abandonats als carrers, a les platges, al fons marí o als camps i boscos.
A més aquests sistemes de retorn tenen altres beneficis com l’augment de la recuperació i
reciclatge d’aquests elements, la reducció de la dependència de les importacions de materials,
la generació i consolidació de llocs de treball, la reducció de l’abandonament de residus amb el
conseqüent impacte al medi natural, i la mitigació del canvi climàtic i les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle.
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3. Llei de residus i sòls contaminats
El 28 de juny de 2018 el Govern Balear va aprovar la proposta de Llei de residus i sòls contaminats
de les Illes Balears amb mesures pioneres, que pretenen lluitar contra una problemàtica que causa
estralls ambientals, com ara l’abandonament de residus al medi natural. Actualment aquesta Llei
es troba en procés de debat parlamentari.
Els objectius que ha marcat la normativa van més enllà dels establerts per la Comissió Europea i es
pretén que, amb la seva aplicació, el 2020 s’hagi reduït un 10 % dels residus generats respecte de
2010, i un 20 % el 2030. Per això, serà necessari substituir amb alternatives més sostenibles molts
dels productes de plàstic d’un sol ús, com les vaixelles de plàstic, les canyetes per a begudes, els
bastonets de les orelles i els bastonets per a caramels.
Com aquestes mesures, la desaparició de les bosses de plàstic d’un sol ús també ha estat avalada
per l’Estratègia del plàstic presentada per la Comissió Europea. A partir de 2020, només es
permetrà la distribució de bosses de plàstic compostables molt lleugeres, sempre que es destinin
únicament a productes alimentaris per prevenir el malbaratament i/o per qüestions d’higiene
o seguretat. A partir del mateix any s’haurà d’evitar la venda de productes que contenguin
microplàstics o nanoplàstics i les versions no reutilitzables d’encenedors, maquinetes d’afaitar,
cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora.
Per complir els objectius, la Llei preveu també una racionalització en l’ús dels envasos, per la qual
cosa s’hi hauran d’implicar tant les institucions públiques com els establiments privats.
Aquests objectius de reducció en la generació de residus es mesuraran basant-se en els
quilograms per habitant i any, que es calcularan d’acord amb l’índex de pressió humana i no amb
la població de dret, com fins ara. En referència als envasos, l’objectiu és reciclar-ne el 75 % abans
de l’any 2030. Aquell mateix any es vol establir un percentatge màxim del 10 % en l’eliminació de
residus mitjançant dipòsit en abocador. Pel que fa a l’objectiu de reciclatge i preparació per a la
reutilització, aquest és d’un 50 % del pes al 2020 per a materials com paper, metalls, vidre, plàstic
i bioresidus dels residus domèstics i d’un 65 % l’any 2030.
+ info:
Consell de Govern: LA PRIMERA LLEI DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS PRETÉN POSAR FRE A
L’ÚS INDISCRIMINAT DE PLÀSTICS. 22 juny 2018
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4. L’acte: D.E.P. El funeral del plàstic d’un sol ús
D.E.P. Plástic Descansi en Paz Plástic- és una
acció de caràcter lúdic i festiu que té lloc a Palma
de Mallorca. Es tracta de la celebració d’un gran
funeral a l’estil Nova Orleans per a simbolitzar la
mort de la cultura d’usar i tirar, i dels plàstics en
particular.
L’acció comença al Parc de la Mar. La banda de
musical El Niño Alcalino & The Buskers sona
mentre es recull un taüt fet de plàstics i envasos
d’un sol ús procedent de mar. Els participants, de
dol per la mort del plàstic, porten algun element
de plàstic en senyal de duel.
En el seu itinerari, la comitiva passa davant el
Consell Insular de Mallorca i la Plaça de Cort,
convida a la conselleria de medi ambient del
Consell Insular i a l’alcalde i regidora de Palma
de Mallorca a sumar-se a l’acte i finalitza davant el
Parlament, on les autoritats esperen l’arribada del
taüt. Allí es realitza una ofrena floral i es llegeix el
Manifest per un mar sense plàstic.

El niño Alcalino & The Buskers
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5. Manifest per una mar sense plàstic
La futura aprovació de la primera llei balear de Residus i Sòls Contaminats esdevé una oportunitat
única per a l’impuls i implantació de polítiques i mesures concretes de reducció, reutilització i
millora del reciclatge a les illes.
Davant d’aquesta situació, els adherits a aquest manifest demanen:
•
Que a la futura Llei de Residus i Sòls Contaminants s’incloguin mesures urgents per
restringir i reduir la producció i l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús (bosses, envasos, botelles,
càpsules de cafè, canyetes, tovalloletes…).
•
Que a la futura Llei de Residus s’inclogui la implantació dels sistemes de retorn d’envasos
per a eliminar-ne el seu abandonament, per millorar els resultats de gestió augmentant els nivells
de recollida selectiva i la qualitat del material recuperat, per facilitar la recuperació dels envasos
reutilitzables, i contribuir d’aquesta manera a implantar una Economia Circular real i efectiva a les
Balears.
•
Que les administracions competents uneixin esforços, actuant en tots els fronts possibles
– prevenció, conscienciació i millora de processos de gestió -, abans que la degradació i
contaminació per plàstics de la nostra mar sigui irreversible.
•
Que les empreses de distribució eliminin els envasos de plàstic innecessaris, proporcionin
alternatives sostenibles a les persones consumidores i fomentin la venda a granel i els envasos
retornables.
Adhereix-te al manifest
http://perunamarsenseplastic.org/
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6. L’Equip

coordinador

Quo Artis és un catalitzador artístic que impulsa propostes creatives
basades en la ciència amb l’objectiu de promoure una societat
més crítica. Nascuda a Barcelona el 2015, planteja qüestions que
obliguen a reflexionar per entendre el món a través de noves
mirades. La fundació és membre del Consell de Fundacions per a
la ciència, impulsat per la Fundació Espanyola per a la ciència i la
tecnologia (FECYT).
En l’àmbit del compromís mediambiental, Quo Artis desenvolupa
el projecte Whater?, el nom sorgeix de la pregunta What Water is
around us? que pretén investigar, difondre i conscienciar sobre els
efectes negatius del plàstic en el medi ambient.

Rezero és una fundació sense ànim de lucre que busca, des de
fa 15 anys, solucions noves per allargar la vida dels productes i
materials facilitant la seva reutilització i eliminant la generació de
residus domèstics. Les prova i les promou treballant conjuntament
amb entitats socials, administracions i empreses. Rezero anhela una
societat Residu Zero, conscient del que s’obté de la natura i que
respecta l’entorn i les persones.

Plataforma per una Mar Sense Plàstic és una plataforma formada
per entitats socials i econòmiques locals de les Illes Balears i entitats
d’Europa que impulsen mesures a favor de la prevenció de residus,
principalment de plàstic. El plàstic, la gran majoria de les vegades,
acaba contaminant el nostre medi ambient, entès aquest com el que
sustenta els recursos naturals, l’economia i el nostre benestar. Les
entitats que formen part de la Plataforma són: Amics de la Terra,
Fundació Deixalles, GOB, Greenpeace, PIMECO, recircula, Retorna,
Rezero.
També col·laboren en aquesta acció les entitats: Fundació Marilles,
Associació Ondine i Associació Cleanwave, entre d’altres.
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+34 931 25 87 20
CARRER DE SANT ANTONI MARIA CLARET, 167
08025 BARCELONA
INFO@QUOARTIS.ORG
HTTP://WWW.QUOARTIS.ORG
FACEBOOK I INSTAGRAM I TWITTER I YOUTUBE

