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Día: 24/08/2008
 

Fitxa nº: 32 Tema: Reunió Ordinària Fòrum 

Lloc: Dipòsit de 
la Participació 

Convocats  
• Totes les associacions i entitats (22) per 

escrit i SMS. 

Presents 
• PRESIDENT: Eugeni Trilles (AC 

Pitxurrull) 
• Àngel Ribés (PSOE) 
• Laura Alcalá (PP) 
• Saturnino  (Cooperativa La Unió) 
• SECRETARIA: Àngels Escuriola (CRA 

Trescaire) 
• Josep Sancho (Banda Amor a l'Art) 
• Inmaculada Mateu (Amics de Subarra) 
• VICEPRESIDENT: José Luís 

Ansuategui (Club de frontennis) 
• Laura Mateu (AC Tahalfazar) 
• Fabiola Bort  
• Concha (AJP Daniel Fortea) 
• Enric Climent (Banda) 
• Josep Orta (CE Ratàfia) 
• 4 representants empresa cantera.  
• Xavi Ginés (Tècnic Ajuntament) 
 

Ordre del dia 
1. Ratificació de l’acta anterior. Implica la ratificació en els càrrecs a les persones     
            designades el passat dia 15 de juliol. 
2. Lliurament enquestes Pla de Participació Pública del Barranc de la Font. 
3. Proposta de Pla de Participació Pública per a la Cantera amb presència del seu  
            tècnic. 
4. Relatació dels treballs fets per la Comissió de Reciclatge. 
5. Donació de comptes Pressupostos Participatius 2008. 
6. Propostes Pressupostos Participatius 2009. 
7. Eleccions a representants de la ciutadania del Fòrum. 
8. Precs, preguntes i propostes.m 
 

Contingut 
(Es canvia l'ordre dels punts a tractar per presencia de convidats) 
1. S'aprova l'acta de la reunió anterior tot modificant un punt mal transcrit: Àngels 

Escuriola té el càrrec de Secretària i no vocal com indicava l'acta.  Per tant es 
ratifiquen els càrrecs del Fòrum. La decissió es pren per unanimitat . 

2.  L'empresa explotadora de la Cantera presenta el projecte al Fòrum. S'obre torn de 
preguntes i es plantegen diverses qüestions que són resoltes per l'enginyer i el 
propietari de la Cantera. Entre les qüestions tractades cal destacar les paraules del 
regidor de Medi ambient i representatnt del PSOE al Fòrum, Àngel Ribés, el qual, 
responent a una pregunta referida a quins eren els beneficis que obtindria el poble per 
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suportar en el seu terme la cantera, es va comprometre a que la gestió del cànon que 
l'explotació de la cantera ha de transferir a l'Ajuntament i que la llei obliga a que tinga 
destí medi ambiental, la fera l'Agenda 21-Local. Això representa que serà el Fòrum 
qui articule els mecanismes de decissió del destí d'aquesta aportació sempre que 
s'ajuste a legislació al respecte. 

L'empresa indica que que el Pla de Participació Pública comença amb aquest acte i 
proporciona formularis de resposta i dóna instruccions per a que a través de la web 
www.planparticipacionpublica.es es puga veure la informació i opinar sobre l'actuació 
proposada. 

3. Es proporciona qüestionari que forma part del Pla de Participació Pública del projecte 
del barranc de la Font per a que siga omplert en aquest moment atesos els problemes 
de manca de reacció per part de les entitats que no han retornat els formularis 
emplenats repartits en reunions anteriors. 

4. Es presenta el projecte proposat per la Comissió de Medi Ambient sobre el 
reciclatge. La presentació visual es comentada per dues membres de la Comissió. Es 
proposa una campanya per a la reducció de les bosses de plàstic comercials, animant 
al canvi d'hàbits i proporcionant bosses de tela reutilitzables. La presentació està 
diponible a la pàgina www.benllochparticipa.org i a www.benlloch.es. 

5. Es decideix postposar la resta de punts de l'ordre del dia tot indicant que el punt 6. de 
l'ordre ha de ser modificat per a la propera reunió ja que més que iniciar el període de 
discussió de propostes cal debatre el tipus de propostes que s'hauran de debatre, tal i 
com es va decidir en anteriors reunions per tal d'evitar el "corporativisme" associatiu.    

Conclusions 
El Fòrum arranca amb força amb propostes i treballs concrets i seriosos, amb bones 
perspectives de responsabilitat futura i amb implicació important de molta gent. 

Tasques 
Sobre punt 4: El tècnic ha de buscar pressupostos concrets i models de bosses per a 
mostrar-los la propera reunió.  
-Cal proposar lemes o mecanismes per a trobar-los. 
-Cal establir calendaris de faena en vista a una presentació massiva de cara a la 
propera celebració de la Mostra de Benlloch, on es farà pública la campanya.  
 
Imatges 
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FEM  EL  PRIMER  PAS! 
BENLLOCH  SOSTENIBLE

  Tots junts per un poble més net.

Projecte per a la millora ambiental i per a la 
reducció de residus.
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Manifest
    Les bosses de plàstic que ens donen a les botigues, 

es converteixen ràpidament en un residu. Tant la 
fabricació com el seu tractament com a residus, són 
responsables d’importants afectacions ambientals, 
socials i econòmiques.

    Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat 
de la bossa de plàstic, ja que amb una vida útil curta 
(12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat 
d’aigua i energia, a més del cost ambiental de 
l’explotació del petroli, un recurs no renovable, amb 
l’agreujant de ser un producte no degradable.
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    A Catalunya creixen els residus i el consum de 
bosses de plàstic -les deixalles augmenten el 47% en 
els darrers 10 anys i la causa principal son els 
envasos i bosses d’un sol ús-. S’ha estimat que a 
Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 bosses per 
família i setmana en cadenes comercials (Estudi 
FPRC, 2007), el que suposa que només amb un cap 
de setmana consumim més de 14 milions de bosses 
de plàstic a Catalunya. Les bosses de plàstic 
representen ja el 2% en pes de les deixalles a 
Catalunya, un consum de 110.000 Tn a l’any (font: 
CEPA-EdC, 2006).
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    Dades que demostren un consum injustificat i perjudicial 
pel medi ambient, doncs són fàcilment substituïbles per 
sistemes reutilitzables, de llarga vida, que permetin 
utilitzar-les moltes vegades (bosses de cotó, ràfia, 
bosses plegables, cabàs, carretó, etc).

    Raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús:

    - Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no 
renovables i molt costós.
- Suposen un 2% en pes de la brossa domèstica i unes 
14 milions de bosses cada cap de setmana.
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La 
majoria van a abocadors i incineradores.
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- Durant la fabricació i incineració s’emeten gasos 
contaminants (dioxines, cianur d’hidrogen...).
- Poden trigar entre 400 i 1000 anys en 
descompondre’s.
- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i 
mortaldat d’animals al medi terrestre i aquàtic.
- Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables.
Arran dels seu impacte i les múltiples actuacions i 
experiències d’arreu del món que s'estan 
desenvolupant respecte a la limitació de la bossa de 
plàstic, queda clar que s’han de prendre mesures 
urgents per a posar-hi solució.
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S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats 
cíviques i ecologistes, gremis i cadenes comercials 
catalanes per conscienciar als consumidors i els 
comerços, però constatem que la via única dels 
acords voluntaris és insuficient per frenar de forma 
generalitzada el consum de bosses.

Doncs, és del tot necessari i urgent el debat, 
conscienciació i l’acció de limitar el consum de les 
bosses de plàstic entre tots els agents socials, 
econòmics i les administracions per tal d'aplicar 
solucions normatives i restrictives, pedagògiques i 
efectives.
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PER TOT AIXÒ DEMANEM

-Que el Govern de la Generalitat   reguli el consum 
indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalunya, 
a partir de l’aplicació d’un impost ecològic de 0,20 
€/bossa a partir del gener del 2009. La recaptació del 
impost nodriria un nou organisme, el Fons Econòmic de 
Prevenció. Aquest Fons s’invertirà en campanyes d' 
educació ambiental, consum responsable i actuacions 
de prevenció de residus.

-Que es desenvolupi una campanya de comunicació 
que s’estengui a tota Catalunya sobre la limitació de la 
bossa de plàstic en el context de la prevenció de 
residus d’envasos i embolcalls.
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Paissatge amb bosses

Que es desenvolupin mecanismes per a fomentar els 
elements reutilitzables per a que facilitin al consumidor 
el procés de desús de la bossa d'un sòl ús.
Declarar el dia 3 de juliol el dia català sense bosses de 
plàstic. 
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FILOSOFIA DE TREBALL
 Ser un poble responsable i cívic compromés amb el 

medi ambient.

 Aplicar les 3R: 1r reduir, 2n reutilitzar, 3r reciclar.

 Recuperar i mantenir els hàbits dels nostres avis, 
àvies, pares i mares que són més respectuosos 
amb el medi ambient: la bossa de pa de tela, el 
cabàs i actualment el carret de rodes.

 Respectar sempre la llibertat de decidir participar o 
no en el projecte.
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Objectius
1.Concienciar i reduir les bosses de plàstic, 

greu problema medi ambiental en la nostra 
societat.

2.Reciclar la matèria orgànica (elaboració de 
compost )
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L’objectiu 1r :
una proposta senzilla per reduir les 
bosses de plàstic.

 Les bosses de plàstic representen, aprox., el 6 % 
en pes i el 22% en volum de les escombraries.

 No són bioodegradables, tarden més de 100 anys 
en eliminar-se.

 Les bosses de plàstic són subproductes del 
petroli, no biodegradables, el procés de fabricació 
és molt contaminant.

 Impacte visual.
 S’han eliminat en alguns països.
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QUIN ÉS L’OBJECTIU D’AQUESTA  
CAMPANYA?
1-Esta campanya tracta de 
controlar el consum en excés  de 
les bosses de plàstic i  el  seu  
abandonament en el medi ambient.

2-Que la gent no tire plàstics.

3-Posar de `moda' la concienciació 
ambiental en la vida quotidiana.

4-Sensibilitzar en el tema dels 
residus des de l’escola els 
xiquets/es del poble.
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La Diputación de Lleida reparte bolsas de 
tela en las panaderías para reducir el uso 
del plástico
. Elorrio reparte 5.000 bolsas 

de tela para intentar reducir el 
uso del plástico. La Agenda 
Local 21 se ha basado en un 
exitoso proyecto de la 
comarca de Urola, en 
Gipuzkoa

ECOESPAÑA LANZA LA 
BOLSA Di No a tanta bolsa de 
plástico, lleva la tuya de algodón, 
duradera y ecológica
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 LES BOTIGUES DEL POBLE.
 EL MERCAT DELS DIUMENGES.
 L’ESCOLA

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE:
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BOTIGUES DEL POBLE
 Facilitar als comerços de Benlloch bosses tèxtils, (de pa i 

de compres en general) per repartir-les als clients, en 
substitució de les de plàstic tradicional si el client ho vol.

 Ha de quedar clar que aquesta bossa de tela es reutilitza, 
per a tal fi és pot elaborar un full informatiu i donar-lo 
juntament amb la bossa.

 Les bosses estaran serigrafiades amb una imatge del 
poble i amb un missatge sensibilitzador. (JO RESPECTE 
EL MEDI AMBIENT. AJUDA A REDUIR RESIDUS. PER 
UN BENLLOCH MÉS NET).
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 Fer una reunió informativa amb els tenders per veure a 
quins interessa adherir-se. 

 Una vegada al mes es farà un sorteig de la campanya de 
reutilització i reciclatge,“un vale de compra de 6 € “. 
Només podran registrar-se mitjançant la signatura les 
persones que compren amb bossa de tela, carret o 
cabàs, no ho podran fer els que utilitzen bosses de 
plàstic.

 Per Nadal, pasqua.., es farà un sorteig especial el vale de 
6 € + un carret o un cabàs.
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L’ ESCOLA
A l’àrea d’artística fer bosses de pa, escriure 
lemes i dibuixos i pintar-los per regalar-les a les 
famílies.
Preparar una enquesta sensibilitzadora sobre  
hàbits respectuosos amb el medi ambient i 
passar-la cada xiquet/a a la seua família.
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Fer cartells animant a la gent del poble a utilitzar 
bosses de tela, cabaços i carrets de rodes per 
reduir residus.

Celebrar el dia de Benlloch net de plàstics: 
netejar els plàstics d’una zona determinada.

Habituar als pares a que porten les coses dels 
xiquets/es a l’escola en bosses de tela.
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EL  MERCAT

Durant el primer mes d’inici de la campanya es 
posarà una paradeta al mercat durant una o dues 
hores on s’informarà sobre la problemàtica medi 
ambiental i es repartiran gratuïtament bosses de 
tela. Déspres es pot seguir fent trimestralment.
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Qüestions a debatre:
 Número de tendes interessades.
 Estimació de les bosses (de pa i de compres 

en general) per a cada botiga.
 Qui les pot patrocinar o subvencionar.  
 Pressupost i models.
 Model de registre.
 Missatge i imatge de la bossa.
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DADES D’INTERÉS
CONTACTO: Telfs. 91 365 24 60 - Móviles 630 11 89 02
(+ 34 España)
CORREO POSTAL: APARTADO 16.158 - 28080 MADRID
(Enviar archivos marca en .jpg a   editor@buenosdiasplaneta.org  )
PRECIOS 2008 BOLSA DE ALGODÓN CRUDO 70 GRAMOS Y 
DOBLE COSIDO REFORZADO
ECO BOLSA DE 38×42 cm (ANCHO POR ALTO)
PRECIOS FABRICACIÓN (entrega en 90 días)
5.000 bolsas a 0,65 euros
10.000 bolsas a 0,59 euros
Segundo color sumar 0,05 euros
Asa larga sumar 0,04 euros
Impresión en segunda cara con un color incluido sumar 0,03 euros
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PRECIOS FABRICACIÓN (entrega en 15-20 días)
400 a 2.000 unidades 0,85 euros
2.000 - 5.000 unidades 0,80 euros
En todos los casos
Segundo color sumar 0,05 euros
Asa larga sumar 0,05 euros
Impresión en segunda cara con un color incluido sumar 0,15 
euros
ENTREGA EN UNA DIRECCIÓN DE LA PENÍNSULA 
INCLUIDA EN EL PRECIO
PRECIOS SIN IVA
Cuenta bancaria de ECOESPAÑA en La Caixa:
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Grup de treball medi ambient:
, Satur, Paqui, Fabiola i Àngels
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L’OBJECTIU 2n: Fer compostatge casolà

Sabeu que el 45% de les deixalles 
que produïm a casa son fàcilment 
reciclables?
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LA MATERIA ORGÀNICA, UN BON COMPOST: La 
“basura” diària conté un 33% de matèria orgànica que pot 
tornar a la terra en forma de compost per a plantes y cultius.

• Contribueix a la reducció de les “basuras”.

• Contribueix a la continuïtat del cicle de la matèria.

• El compostatge familiar es una opció.
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 Grup de treball medi ambient:
Fabiola, Satur, Paqui i Àngels



FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

José Fabregat Radiu

Enmig, 3

12181 Benlloch

CONVOCATÒRIA REUNIÓ

Per la present, com a representant de “Ass. Jub. i Pens. La Belloquina” se li

convoca a la reunió que celebrarem el proper dimecres dia 24 de setembre

a les 19:00h en primera convocatòria i les 19:30 en segona convocatòria en

el Dipòsit de la Participació (carrer de Remur s/n) per tal de tractar els punts

del següent Ordre del Dia:

1. Ratificació de l’acta anterior. Implica la ratificació en els càrrecs a les

persones designades el passat dia 3 de juliol.

2. Lliurament enquestes Pla de Participació Pública del Barranc de la

Font.

3. Proposta  de  Pla  de  Participació  Pública  per  a  la  Cantera  amb

presència del seu tècnic.

4. Relatació dels treballs fets per la Comissió de Reciclatge.

5. Donació de comptes Pressupostos Participatius 2008.

6. Propostes Pressupostos Participatius 2009.

7. Eleccions a representants de la ciutadania del Fòrum.

8. Precs, preguntes i propostes.

Benlloch a 11 / agost / 2015.

El PRESDIENT EN FUNCIONS

Dipòsit de la Participació. C/ Remur s/n. 12181-Benlloch. 964339001



FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Signat: Eugeni Trilles Fabregat

Dipòsit de la Participació. C/ Remur s/n. 12181-Benlloch. 964339001


