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Des del Grup de Tre [2]ball de Residus [2] de Barcelona + Sostenible i en el marc de l’estratègia Residu Zero de
l’Ajuntament de Barcelona, es considera que ja és l’hora de donar resposta a la problemàtica que generen els
plàstics d’un sol ús.
Per aquest motiu, convida a les entitats adherides a la xarxa Barcelona + Sostenible [3] a eliminar aquest tipus de
plàstic de la vida quotidiana a través d’accions, propostes i activitats.
El repte és que totes les organitzacions de la xarxa actuïn per eliminar el plàstic d'un sol ús a les begudes a través
d'alguna acció. Tant si ja estan realitzant una acció que s'encamina cap a aquest objectiu com si encara no n'ha fet
cap però volen fer-ho.
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat aplica criteri ambientals [4] en l'organització de les seves
activitats, incloent el no ús d'ampolles i envasos de plàstic i per aquest motiu s'ha afegit al repte.
Suma't al repte [5] i difon la teva acció! #beuresenseplàstic
Entre totes fem un pas endavant per lluitar contra els plàstics d’un sol ús i la seva problemàtica ambiental.
Consulta la guia de casos d'èxit [6]
Consulta el Sabies que...? [7]
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