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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER BERGA A DEBATRE EN EL PLE DE 

LA CORPORACIÓ 

Moció sobre la Reducció de l’ús de gots de plàstic per Patum 

Un cop acabada la Patum o les Passades de la festa, només cal fer una ullada a la 

Plaça de Sant Pere i als carrers adjacents per veure el volum considerable de residus 

que s’han generat durant l’esdeveniment: gots de plàstic, llaunes o restes de vidalba. 

La complexitat afegida de separar aquests residus i l’alt volum que se’n genera, fa que 

plantegem la necessitat d’aportar solucions que permetin una millor gestió d’aquestes 

residus. 

Les corrents mundials en matèria de gestió de residus obliguen a replantejar quin és 

l’impacte que esdeveniments massius tenen en el medi ambient. Considerem prioritari 

minimitzar la generació de residus, però també considerem fonamental, aconseguir 

que els que s’acabin generant inevitablement, puguin ser processats amb criteris 

mediambientals i que, per tant, puguin ser o bé reciclats o bé revaloritzats en les 

corresponents plantes de tractament. Pel que fa a l’ús de plàstics, és sabut que, per 

molt que se’n faci una revalorització, l’ús massiu que n’està fent la humanitat genera 

problemes en la cadena tròfica i els micròplàstics afecten, no només les espècies 

marines, sinó la cadena sencera, incrementant altament les possibilitats que aquests 

microplàstics acabin a les taules de les nostres cases, de nou. 

Amb tot això, cal tenir en compte que el 2021 entraran en vigor diversos instruments 

legals impulsats per Europa per tal de prohibir els plàstics d’un sol ús. Tot i que els 

gots no hi estan inclosos, és sabut col·lectivament que, en el cas de Patum, son 

residus d’un sol ús que es generen inevitablement i que podrien ser minimitzats. 

Junts per Berga considerem que, tot i anar tard, és possible fer un esforç per revertir 

aquesta situació. Cal reduir el volum de plàstic d’un sol ús que es genera a la Patum, 

però també en les festes dels barris, en altres actes multitudinaris, o també en el dia a 

dia. Cada petita acció, per molt petita que sigui, pot tenir un impacte global a tenir en 

compte.  

És per tot el que s’exposa que el Grup Municipal de Junts per Berga, proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords:  

Primer. Fixar com a objectiu d’aquest mandat la reducció de plàstics d'un sol ús que 
es generen per Patum. 

Segon.- Instar l'equip de govern a treballar conjuntament amb els altres grups del consistori i amb 

totes les entitats i associacions del teixit associatiu de la ciutat per concretar actuacions que 

permetin prevenir la generació de residus plàstics per Patum.  

Tercer.- Instar l'equip de govern a cercar fonts de finançament per a què aquesta transició cap a 

l'eliminació dels plàstics d'un sol ús tingui el mínim impacte econòmic en establiments i 

consumidors". En el vostre redactat es parla de "cost afegit que generen les alternatives.  

Quart.- Instar l'equip de govern a treballar perquè el màxim nombre d'establiments 
s'adhereixin a aquesta campanya. 


