NOTA DE PREMSA

La certificació Plastic Free Balearics ja ha aconseguit l'eliminació de
gairebé 94.000 ampolles de plàstic del sector HORECA
Amb 93 establiments ja avaluats a les quatre illes, es preveu suprimir un total de 4.383 kg
de residus de plàstic de la cadena de subministrament
Illes Balears, 25 de noviembre de 2021 - En el marc de la Setmana Europea de la Reducció de
Residus, Plastic Free Balearics aprofita per presentar els resultats preliminars de l'impacte de
la primera etapa de certificació, un segell de garantia de qualitat ambiental que facilita la
reducció de plàstics d'un sol ús enfocat a les empreses del sector HORECA.
Plastic Free Balearics, una certificació creada i impulsada per les fundacions Save the Med i
IbizaPreservation, amb la participació de Plastic Free Eivissa i Formentera i l'aliança Plastic
Free Menorca, des de juliol assessora empreses a tot el territori, un procés que segueix en
marxa . Fins ara, s'han aconseguit avaluar 44 empreses, de les quals 4 són cadenes hoteleres,
donant un total de 93 establiments.
Segons dades emeses avui per les entitats participants, ja suposa l'eliminació de 93.818
ampolles de plàstic d'aigua o altres begudes. Només comptant els socis ja adherits a la
certificació fins ara, es preveu treure 4.383 kg de residus de plàstic de la cadena de
subministrament.
"Amb la reducció de tots aquests productes estem eliminant el seu potencial d'impacte
negatiu als ecosistemes locals a més del derivat del seu cicle de vida", va comentar Jaime
Bagur, manager del projecte. Així mateix, s'envia un missatge clar a la ciutadania -tant
empreses com a clients- de les Illes Balears que són els abanderats d'aquests canvis. Per això,
animem totes les empreses del sector HORECA del territori a sumar-se al repte”.
La certificació es posiciona com una eina clau per a la reducció de la contaminació per plàstics
a l'arxipèlag balear, centrant-se en les 23 categories de productes que més perjudiquen les
costes, com palletes, parament, bosses, monodosis alimentàries, mascaretes, etc. Aquests
provenen majoritàriament de les activitats del sector HORECA, que juntament amb el sector
comercial genera el major percentatge dels residus al territori.

Per tot això, Plastic Free Balearics busca premiar aquelles empreses que redueixin la seva
empremta ambiental i liderin la transició cap a una economia circular, atorgant-los el segell
Plastic Free Guardian, que assigna d'1 a 5 estrelles en funció del percentatge de productes
“Bandera Vermella” -els més contaminants- eliminats i de la seva substitució per alternatives
honestes, és a dir les que tinguin menys o zero impacte ambiental.
A més, la certificació va més enllà de les directives europees i dels productes prohibits sota
els articles de la llei Balear de Residus i Sòls Contaminats, no acceptant com a alternatives els
“bioplàstics” -plàstics biodegradables o compostables- a causa de les complicacions que
persisteixen en gestió.
Així valora l'acció Eduardo Martínez Gil del restaurant Brut de Llubí de Mallorca, l'únic
establiment certificat amb 5 estrelles a les Balears: “Per mi és una conseqüència de la meva
manera d'entendre l'entorn i de fer restauració low waste o d'aprofitament. Fem servir
producte de proximitat i descartem el mínim de cada producte. Aquesta filosofia inclou tenir
cura del medi ambient, eliminar el plàstic d'un sol ús, etc. Per això, trobar una certificació que
ho reconegui és de gran utilitat”.
Des del restaurant Sa Gulita a l'illa d'Eivissa, la propietària Eva Segura ha afirmat que la seva
certificació de 3 estrelles és “un reconeixement dels valors que motiva seguir apostant per
una vida més sostenible. Comptar amb el suport d'una tribu com ho és Plastic Free és una
sustentació que agraïm”.
Plastic Free Balearics es va posar en marxa fa un any, el novembre del 2020, per tal de
promoure el desenvolupament de les Illes Balears com un territori altament compromès amb
la sostenibilitat i la regeneració ambiental. Compta amb el cofinançament de Beyond Plastic
Med, una associació amb seu a Mònaco. La seva missió consisteix a desenvolupar i donar
suport a una xarxa de parts interessades a la Mediterrània compromeses amb frenar la
contaminació per plàstic a través de solucions noves i sostenibles.
Podeu cercar més informació
plasticfreebalearics.org.

i consultar la

llista d'empreses certificades a

QUI SOM
Save the Med Foundation
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.
savethemed.org
@savethemed
#GenerationSaveTheMed
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 promou iniciatives sostenibles. Des del 2018, ha impulsat Plastic Free
Eivissa i 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 el 2023.
ibizapreservation.org
@ibizapreservation
plasticfree.es
@plasticfreeibiza
@plasticfreeformentera
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 i IUCN. La seva missió consisteix a desenvolupar i donar
suport a una xarxa de parts interessades a la Mediterrània compromeses amb frenar la contaminació
per plàstic a través de solucions noves i sostenibles.
Beyondplasticmed.org
@beyondplasticmed
#InitiativesBeMed

Contactes:
Save The Med
Tupa Rangel
Coordinadora, Plastic Free Balearics
tupa@savethemed.org
+34 657 275 901

Plastic Free Ibiza
Ayelén Alonso
Coordinadora
ibiza@plasticfree.es
+34 652 23 50 09

Plastic Free Formentera
Carolina Blasco
Coordinadora
formentera@plasticfree.es
+34 642 02 65 21

Alianza Menorca Sin Plástico
Marta Pérez
Coordinadora
marta@plasticfreemenorca.org
+34 651 12 87 05

