LA SÍNDICA DE BARCELONA ACTUA D’OFICI PER AVALUAR L’IMPACTE
MEDIAMBIENTAL DE L’ÚS D’ENVASOS DE PLÀSTIC EN LES CURSES
ESPORTIVES DE LA CIUTAT
Barcelona, 7 de juny del 2019 – En el marc de la Setmana del Medi Ambient, la síndica
de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha anunciat que obre una actuació
d’ofici per valorar quin és l’impacte mediambiental que suposa l’ús d’envasos de
plàstic durant les nombroses curses esportives que acull la ciutat.
Entre altres aspectes, Vilà preguntarà a l’Ajuntament per l’ús dels envasos de plàstic
durant aquests esdeveniments multitudinaris; per la repercussió que té en la gestió
dels residus; pel possible malbaratament d’aigua que s’hi pugui produir, i quin és el
criteri per a utilitzar envasos de plàstic i no pas altres elements que tinguin un impacte
mediambiental més positiu.
525 queixes relacionades amb el medi ambient durant l’any 2018
La síndica de greuges de Barcelona ha recordat que el medi ambient va ser una de les
temàtiques en què la ciutadania barcelonina va presentar més queixes durant l’any
2018, amb un total de 525.

La contaminació acústica i atmosfèrica
La Síndica de Greuges de Barcelona sempre ha advertit a l’Ajuntament que cal un
tractament urgent de totes les denúncies relacionades amb la contaminació acústica i
atmosfèrica que puguin suposar un greu perjudici per a la salut de les persones i que,
malauradament, any rere any es repeteixen. “Tanmateix hem constatat que tot i les
nostres advertències i recomanacions en aquesta matèria, no tots els Districtes
actuen amb la mateixa celeritat”, ha afirmat la defensora Vilà.

Les molèsties vinculades a la recollida de brossa
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat estableix que les
autoritats municipals han d’adoptar polítiques de prevenció de la contaminació i de
gestió, reciclatge, reutilització i recuperació dels residus. En aquest sentit, i durant
aquest període, el consistori ens ha comunicat que en la nova contracta de neteja, i
així com s’havia recomanat des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, s’ha
estudiat la possibilitat que alguns dels serveis es puguin realitzar en horari diürn i amb
una flota més àmplia de vehicles elèctrics per poder minimitzar els sorolls que
generen.

