
NOTA DE PREMSA

La recerca i la innovació, claus per desenvolupar solucions

alternatives als plàstics d’un sol ús en la indústria turística balear

Illes Balears, 27 d’abril del 2022.- Ahir va tenir lloc a la Universitat de les Illes Balears (UIB) el Seminari

per al desenvolupament de solucions alternatives als plàstics d’un sol ús en la indústria turística

basades en I+D+i, primera jornada celebrada en el marc de la col·laboració entre Plastic Free Balearics i

la UIB per fomentar la investigació i el desenvolupament de solucions innovadores en aquest àmbit.

Per part de la UIB, va participar en el seminari Loren Carrasco, vicerectora d’innovació i transformació

digital de la UIB, qui va refermar el compromís de la universitat per fomentar aquest tipus d’actuacions:

“Farem tot el possible per cercar sinergies amb fundacions com Save The Med i altres sectors per

intentar trobar iniciatives interessants i projectes que ens ajudin a millorar o resoldre la situació que

tenim actualment”, va afirmar.

Per part de Save the Med, era present Brad Robertson, president i cofundador, qui afirmà: “La

col·laboració és crucial per arribar a les solucions reals i honestes, no hi ha cap organització, ni pública ni

privada, que tingui la clau als problemes als quals ens enfrontem, necessitem construir noves relacions

intersectorials des del respecte, la honestedat i la transparència”.

Entre el assistents a la jornada hi havia representants d’equips de recerca de la UIB, empreses del sector

mediambiental i industrial i ONG. Les diferents dinàmiques dutes a terme van desvetllar un gran interès

en formar sinergies entre el tercer sector, la indústria i el sector acadèmic per al desenvolupament

d'alternatives als plàstics d'un sol ús a la indústria turística. Aquesta trobada representa una passa més

en la suma de forces per a la lluita contra les “solucions falses”a les Illes Balears i l'alt consum de plàstics

d'un sol ús.

Per això la jornada es va centrar en els anomenats “casos controversials” per als quals no hi ha

alternativa al mercat, entre els quals es van assenyalar els tassons de plàstic per endur, les monodosis o

amenities d’hotel, els bricks, el paper film i, especialment, els bioplàstics, per la confusió que generen

entre la població.

Per tal de trobar l’alternativa real a aquests productes, resulta primordial trobar solucions factibles a

través de la R+D+i per passar del model lineal, d'alt impacte ambiental, a un model circular.

Estat de la qüestió



Les Illes Balears són la comunitat autònoma que més residus genera per càpita, malgrat comptar amb la

Llei 8/2019 de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears i, més recentment, amb el Decret Llei

3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.

A partir del treball desenvolupat per Plastic Free Balearics, s'ha diagnosticat el consum de plàstic

d'empreses HORECA de tot l’arxipèlag balear. Durant el Seminari es van presentar alguns dels reptes

ambientals als quals s'enfronta actualment al territori en matèria de contaminació per plàstics.

La jornada va donar com a resultat la declaració d’intencions per fomentar la investigació i el

desenvolupament de solucions i alternatives innovadores a nivell local als plàstics d’un sol ús en la

indústria turística. A través d’aquest principi d’acord, s’han establert diverses formes de col·laboració

destinades a millorar el treball desenvolupat prèviament per les dues entitats en el marc de la

certificació Plastic Free Balearics, i moltes de les futures activitats de la certificació es posaran en marxa

en estreta cooperació entre ambdues institucions.

Plastic Free Balearics és una iniciativa conjunta de la fundació Save the Med i IbizaPreservation, que

compta amb la participació de Plastic Free Ibiza y Formentera i Plastic Free Menorca. El projecte ha estat

cofinançat per l'associació Beyond Plastic Med (BeMed) i pretén aconseguir unes Illes Balears lliures de

plàstic d’un sol ús.

QUI SOM

Save The Med

La Fundació Save The Med és una organització sense ànim de lucre que treballa per a la regeneració del

mar Mediterrani, un dels mars més fràgils del planeta. A través de la investigació marina d'avantguarda,

projectes comunitaris i educació, Save The Med comunica la ciència a les comunitats locals, inspira acció,

convida a la col·laboració i ajuda a formar una generació d'impulsors de canvi.

IbizaPreservation

IbizaPreservation és una fundació sense ànim de lucre que treballa per preservar, protegir i restaurar la

terra i el mar de les Pitiüses i hi promou iniciatives sostenibles. Des del 2018, ha impulsat Plastic Free

Ibiza y Formentera, un moviment que es compon d'unes 15 organitzacions locals, que creen consciència i

promouen pràctiques sostenibles per aconseguir que les illes estiguin lliures de plàstic d'un sol ús per al

2023.

Beyond Plastic Med

Beyond Plastic Med es va crear el 2015 com a iniciativa de la Fundació Prince Albert II de Mònaco. Avui

dia, l'associació monegasca BeMed reuneix les fundacions Prince Albert II de Mònaco, Tara Ocean

Foundation, Surfrider Foundation Europe,  Fondation MAVA  i IUCN.

http://savethemed.org
http://ibizapreservation.org
http://plasticfree.es
http://plasticfree.es
http://beyondplasticmed.org

