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El 3 de juliol es commemora el Dia internacional lliure de
bosses plàstiques. Us proposem recursos per reflexionar sobre l'impacte dels plàstics d'un sòl ús en el medi
ambient i sobre la necessitat de reduir l’ús de plàstics.

[3]
efemèride

Dia internacional lliure de bosses plàstiques

tema

Recursos per sensibilitzar sobre l'impacte dels plàstics
d'un sòl ús en el medi ambient

vídeos
A Bottle's Odyssey. Vídeo que mostra el recorregut
d’una ampolla per retrobar el seu propietari que l’ha
abandonat [canal UN Environment, 1:00]
The Beauty. Com podria ser el fons oceànic si el plàstic
es pogués integrar a la vida marina? [Pascal Schelbli,
3:05]
La historia de las bolsas de plástico en menos de un
minuto. Quan les van inventar es consideraven
estranyes... però es van posar de moda! [CONADERNA,
0:49]
Plàstics. Us heu plantejat mai quant plàstic va a parar
cada dia als oceans? Doncs doneu un cop d'ull al vídeo!
[Ecologia Urbana - Ajuntament de Barcelona, 1:54]
Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
Quantes bosses de plàstic diries que s'utilitzen cada
segon? quantes voltes a la terra donarien? [Save the
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Planet Now, 1:14].
Passa del plàstic! Divertida campanya del Govern de
les Illes Balears per fomentar l'abandonament del plàstic
[Govern Illes Balears, 0:54]
Cómo hacer bolsas de papel para tirar la basura sin
bolsas de plástico Sabeu quantes bosses de deixalles
utilitzem? i si provem a abandonar-les? [Ecoblog Nonoa,
10:26]
Trobareu MÉS VÍDEOS i recursos [4] al recull per
commemorar el Dia mundial del Medi Ambient [4](5 de
juny)
recursos web

Hoy, Día Internacional libre de bolsas de plástico ¿Y
siempre! [5]Greenpeace. Anima a rebutjar els objectes
d'un sol ús i a l'ús de bosses reutilitzables.
Qué puedes hacer para evitar el consumo de plásticos?
[6] EDUCO. Tot i que cada vegada hi ha més
conscienciació sobre el problema del plàstic, encara
trobem molts productes de plàstic o embolicats en
plàstics d'un sol ús. És urgent reduir el consum de
plàstics.
Plastic Free July [7] Una campanya de Plastic Free
Foundation per assolir un món lliure de deixalles de
plàstic. Hi trobareu recursos i informacions útils.

Accés a altres recursos [8]

[9]
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