LECTURA FINAL CURSA
La cursa s’ha aturat abans d’arribar a la meta, el residu zero, i cal molta empenta i convicció
per superar alguns dels obstacles. Amb aquesta cursa d’obstacles hem volgut denunciar
com els interessos econòmics i polítics, la pressió d’alguns lobbys, les trampes i els
enganys o simplement la inacció segueixen frenant l’avanç cap a la societat residu zero.
Avui no hem arribat a la meta, però hi arribarem. La societat residu zero no és només un
objectiu, és també una sortida a l’emergència climàtica i ambiental que ens empeny a actuar
de manera més que urgent! La creixent generació de residus i la seva elevada complexitat i
toxicitat són el resultat d’un model productiu obsolet, basat en el consumisme i en l’usar i
llençar. El camí cap al residu zero està ple d’obstacles i incongruències que cal visibilitzar i
superar, com els representats en aquesta cursa:
-

-

-

-
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el primer obstacle: el reciclatge i la gestió del sistema actual de recollida selectiva, al
qual sovint es dediquen tots els esforços per millorar la tercera de les R (reciclatge),
oblidant que cal apostar per la Reutilització i la Reducció, ja que el millor residu és
aquell que no es produeix.
el segon dels obstacles, representat per tots aquells actors econòmics que
intervenen en les decisions polítiques per tal de frenar qualsevol avanç i per
mantenir el sistema actual de gestió (encara que això signifiqui seguir a la cua
d’Europa).
al tercer nivell només hi han arribat alguns corredors, aquells que han aconseguit
l’aprovació de lleis i normatives que permetin reduir la generació de residus.. i en
aquest punt veurem quina és l’ambició i quin és el llistó que es marca Espanya en el
procés d’aprovació de la nova Llei estatal de residus. Esperem que estigui a l’alçada
de les circumstàncies!
el següent dels impediments representa la complexitat i la lentitud que suposa
l’aplicació de les normatives, i aquí hi trobem avançant amb dificultats a la corredora
de Balears, sotmesa a múltiples pressions per obstaculitzar i retardar l’aplicació de la
llei (malgrat hagin passat ja més de dos anys del període de transició!), i generant un
clima que pretén frenar l’ambició també a nivell estatal.
i per últim un darrer obstacle, disfressat, que per ara no ha superat ningú.
L’impediment que suposen el greenwashing i les falses solucions, que impliquen
entre d’altres aspectes substituir alguns productes de plàstic per altres de
biodegradables, reciclables o reciclats..., però que són igualment d’usar i llençar!

Obstacles que ens obliguen a frenar, a perdre posicions o, fins i tot a fer passos enrere...
Les directrius marcades per la Unió Europea han marcat un camí, i Balears segueix al
capdavant de l’estat, tot i que amb avenços poc perceptibles fins ara. Ara li toca a Espanya
decidir el paper que vol jugar, en un moment clau en el qual la Llei Estatal de Residus està a
debat al Congrés dels Diputats.
Per això des de Balears, amb una acció simultània a Mallorca i Eivissa, Rezero i Amics de
la Terra Mallorca i Eivissa, juntament amb la resta d’entitats de la Plataforma per una
mar sense Plàstics, volem posar el focus en aquest procés de debat al congrés, reclamant
al govern espanyol:

●
●
●

que sigui impermeable a les pressions econòmiques que blinden l’actual sistema de
gestió de residus
que plantegi objectius ambiciosos de prevenció i reutilització de residus que estiguin
a l’alçada de les circumstàncies
i que respecti la voluntat i l’autonomia de les comunitats que, com Balears, volen
anar més enllà i s’avancen en mesures de fiscalitat i protecció ambiental.

Avançar cap a la societat residu zero és una oportunitat social, econòmica i ecològica, i és
també acte de responsabilitat envers les generacions futures. Europa no podrà seguir
avançant si els països que la conformen es queden enrere. Per això, ens cal una Llei Estatal
ambiciosa i que faciliti i impulsi a tots els actors a assumir el repte residu zero.

