Els fets
Es calcula que un nadó genera
més de 1.000 kg de residus en
bolquers els primers 24 mesos de
la seva vida. Una pila de residus
on cal sumar també els bolquers
per a incontinència de les
persones grans i els 40.000
productes d’higiene íntima
femenina que genera una dona
al llarg de la seva vida fèrtil.
A Altafulla representa més de
100.000 kg de residus a l'any.
La gran majoria d’aquests
productes es fabriquen amb
matèries sintètiques, són d’un sol
ús, no es poden reciclar i
eliminar-los implica incrementar
les emissions de CO2. A més,
representen per a les
famílies un important
cost econòmic, al
voltant d’uns
1.000 € per a
cada ﬁll o ﬁlla.

Hi col·laboren:
ADZ Nadons
SomCirculars
Veritas
Alnatur
Farmàcia Altafulla
Farmàcia Altafulla Mar

A Altafulla,
reduïm els residus
de bolquers
i higiene íntima
femenina
Pla local de prevenció de residus

Què fem

El compromís

A Altafulla iniciem una acció per
promoure l’ús dels bolquers i recursos
d’higiene íntima femenina reutilitzables.
Aquest projecte s’inclou dins el nou Pla
local de prevenció de residus, que
constarà d’un paquet d’accions per reduir
els residus tal com marquen les directrius
de la Unió Europea.

Les famílies i dones que s’adhereixin al
projecte rebran gratuïtament un lot de
productes reutilitzables amb el compromís
de facilitar informació de la seva
experiència en l’ús d’aquests
productes. Un grup d’alumnes
de l’Institut d’Altafulla seran
els responsables de recollir i
elaborar els resultats
i mesurar els objectius
del projecte.

Actualment ja
hi ha al mercat
tota una gamma de
productes reutilitzables
tant per a nadons com
per a higiene íntima
femenina i, a través
del projecte que
encetem, els volem
facilitar gratuïtament
a aquelles famílies
i dones que
hi participin.

Quins productes
reutilitzables
lliurarem:

20

5

Lots de bolquers
reutilitzables, per a
nadons de 0 a 6 mesos

Lot valorat en 175 € que inclou:
• 4 bolquers per a nadons
• 8 tovalloles absorbents de bambú
• 4 tovalloles absorbents de reforç
• 100 protectors biodegradables

jocs de bolquers reutilitzables
per a nadons de més de 6 mesos

Lot valorat en 175 € que inclou:
• 4 bolquers per a nadons
• 8 tovalloles absorbents de bambú
• 4 tovalloles absorbents de reforç
• 100 protectors biodegradables

25

jocs
de copa
vaginal

Lot valorat
en 25 € que inclou:
• 1 copa menstrual
• Estoig de cotó

15

jocs de
compreses
reutilitzables
Lot valorat en
25 € que inclou:
• 3 compreses
• Funda de cotó

+ informació
i inscripcions
AJUNTAMENT D’ALTAFULLA
Plaça del Pou, 1
689 724 907
mediambient@altafulla.cat
www.altafulla.cat
Aquests productes reutilitzables
també es podran trobar a les
farmàcies i als establiments
Veritas i Alnatur del municipi.
Les persones que ja els utilitzin o
els adquireixin i vulguin participar
en la quantiﬁcació del projecte
també poden fer-ho deixant les
seves dades de contacte.

