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LA PLANTA DE TRIATGE 
 

INFORMACIÓ PER AL MESTRE 

A Girona produïm 123 tones diàries d’escombraries i el 87% és reciclable. Si 
seleccionem les deixalles, per reciclar-les, ens  estalviem noves matèries primeres. 
Podem, per tant, protegir la vida prenent decisions petites, però totes importants. 
Separar els residus des de casa és una obligació que estableix la llei reguladora de 
residus de Catalunya, ja que és l’única manera de donar un tractament més ecològic a 
les nostres escombraries i evitar així els impactes en el medi ambient i en la qualitat de 
vida de les persones que ocasionen els tractaments finalistes convencionals.  

Els envasos representen el 65% en volum de les nostres escombraries, i és una 
fracció que va cada vegada més en augment. Aquests materials, separats 
selectivament en el contenidor groc, són adreçats a la planta de triatge de Celrà, on se 
seleccionen els que són reciclables, i es dirigeixen al seu canal específic de 
recuperació. Per realitzar la tria correctament cal que el ciutadà conegui els diferents 
tipus d’envasos que es poden triar.  

OBJECTIUS 

• Sensibilitzar sobre la problemàtica dels residus que generem 
• Afavorir la tria selectiva dels envasos 
• Conèixer com triar correctament els envasos 
• Informar-los d’on surten els envasos i què és el punt verd 
• Conèixer el circuit i què se’n fa dels envasos 
• Aportar pautes per reduir els residus 
• Reflexionar sobre el reciclatge dels envasos i els beneficis que comporta 
 

GUIÓ DE L’ACTIVITAT 

A l’aula 

• Les fitxes que adjuntem són per treballar a l’aula, preferentment abans de la visita a 
la planta de triatge, tot i que es pot deixar l’última per fer-la després de la visita i 
ajudar a reflexionar sobre tot el procés observat. 

A la planta de triatge de Celrà  

• Observació del procés de la tria d’envasos lleugers, conduïda per una persona que 
explicarà tots els passos. 

 

ENLLAÇOS INTERESSANTS 

www.xtec.es/recursos/ciencies/ambinet/ambient/frame-a.htm En aquesta pàgina 
trobareu informació complementària sobre la gestió i problemàtica dels residus i una 
sèrie de jocs. 

www.arc-cat.net/municipals/installacions/triatge/  Podreu consultar un esquema d’una 
planta de triatge a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. 

ww.ecoembes.es Podreu visitar una ciutat (Ecociudad) en la qual es pot recórrer les 
diferents parts d’aquesta, els residus que es generen i què se’n fa d’aquests. 
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COMENTARIS DE LES FITXES 

Fitxa 1.- En aquesta fitxa es treballa el concepte d’envàs. És molt importat realitzar 
correctament la tria dels envasos, per aquesta raó els alumnes tenen a la pàgina inicial 
una imatge on se’ls indica quins són els envasos que cal separar al contenidor groc o 
de tapa groga. Dels residus que no van al contenidor d’envasos us volem remarcar 
que el fluorescent, medicaments, pot amb pintura i la ràdio van a la deixalleria, perquè 
són residus perillosos o tòxics o especials. El cartró i el vidre han d’anar en els seus 
contenidors específics. 

Fitxa 2.- És interessant que l’alumne reflexioni sobre la gran quantitat d’envasos 
diferents que consumim i de quins materials estan fets. Per omplir la fitxa recomanem 
que l’alumne es fixi a casa seva en diferents envasos o que s’encarregui a cada 
alumne que porti un envàs determinat per dur-lo a classe. 

Fitxa 3.- Aquest és un exercici complementari de l’anterior. Es pretén que comprovin i 
coneguin el nou ús dels envasos reciclats. 

Fitxa 4.- Cal conèixer el circuit de recollida dels envasos i el que implica 
ambientalment no triar els envasos. L’alumne pot comprovar que una petita acció com 
és triar aporta beneficis per a la societat. 

Fitxa 5.- Exercici que serveix per visualitzar el gran volum d’envasos que generem 
cada dia. Una opció senzilla pot ser recollir les restes orgàniques del menjador i 
diferents envasos (de la cuina o de casa) i comparar el volum a classe mateix. 

Fitxa 6.- Podran comprovar d’on obtenim els materials i el trajecte fins arribar a casa 
nostra. Tot aquest transport comporta una gran despesa d’energia i de gasos 
contaminants. També és interessant la problemàtica ambiental específica de cadascun  
dels envasos que es treballen en l’activitat. 

Fitxa 7.- Cal conèixer el cost ambiental (en energia i CO2) que comporta la producció 
dels diferents envasos. Podran comprovar, visualment, la gran generació de CO2 que 
implica la producció i el transport dels envasos. D’aquesta manera poden observar que 
quan es recicla ens estalviem: matèries primeres, molta energia i emissions 
contaminants. 

Fitxa 8.- Una lectura que ens ajuda a reflexionar sobre com els residus abocats 
perjudiquen greument el medi ambient. En l’activitat 4 hem vist que tenim dos opcions, 
però si no es trien cap de les dues tenim l’exemple de l’article d’aquesta activitat. 

Fitxa 9.- En aquesta activitat es plantegen una sèrie de supòsits  (encertats o no) que 
ajudaran a reflexionar sobre els nostres hàbits de consum i com repercuteixen en una 
major o menor generació de residus. 

 

 

 

Material elaborat conjuntament amb els responsables de la campanya “Girona tria 
l’orgànica”.  
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LA PLANTA DE TRIATGE D’ENVASOS 

FITXES ALUMNES SECUNDÀRIA 
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1. SITUEM-NOS! 

 

Els envasos són residus que nosaltres produïm cada dia en les activitats més 
quotidianes, i que sovint no ens plantegem on van a parar ni què se’n fa 

• Explica què és un envàs. 
 

 

 

• Escriu diferents exemples d’envasos 
 

 

 

El contenidor groc, o amb la tapa groga, que trobem al carrer serveix per dipositar els 
residus d’envasos.  

 

• Col·loca aquests residus al seu lloc, escrivint el nom a la llista corresponent. 
 

Garrafa d’aigua, ampolla d’aigua, ampolla de xampú, ampolla de vidre, caixa de cartró, 
pot amb pintura, ràdio, llauna de refresc, got de iogurt, bric de llet, llauna de tonyina, 
safata de porexpan, paper d’alumini, fluorescent, medicaments caducats. 

VAN AL CONTENIDOR GROC NO VAN AL CONTENIDOR GROC 
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Ara digues on posaries els residus que no van al contenidor groc. Recorda que n’hi ha 
que han d’anar a la deixalleria o a altres tipus de contenidors. 

RESIDU ON VA 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. ANEM A PAMS! 

Quan anem al supermercat, observarem que hi ha diferents envasos amb què podem 
trobar un mateix producte.  

Fixa’t en 7 productes (del supermercat o de casa teva) i digues 3 tipus d’envàs diferent 
amb el que podem trobar aquests productes. 

PRODUCTE 3 TIPUS D’ENVÀS 
EN QUÈ ES POT 

TROBAR 

MATERIAL AMB 
QUÈ ESTÀ FET 
CADA ENVÀS 

TÉ EL PUNT VERD? 

 

SÍ/NO 

1. Llet    

    

    

2. Suc de fruites    

    

    

3. Pèsols    
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4. Fruita 

    

    

5. Carn o embotit    

    

    

6. Sabó de la roba    

    

    

7. Magdalenes    

    

    

 

Veuràs que hi ha molts tipus de materials: vidre, alumini, cartró o plàstics. Els plàstics 
tenen diferent composició química, i normalment a l’etiqueta de l’envàs o sobre el 
mateix plàstic podem trobar les sigles que representen aquell material: 

• PET vol dir “Tereftalat de polietilè” 
• PE-HD vol dir “Polietilè d’alta densitat” 
• PVC vol dir “Policlorur de vinil” 
• PE-BD vol dir “Polietilè de baixa densitat” 
• PP vol dir polipropilè 
• PS vol dir poliestirè 
 

 EL PUNT VERD 
 
Aquest símbol significa que el fabricant del producte ha pagat una quantitat de diners 
per cobrir part de les despeses que origina l’envàs un cop l’heu fet servir i és un residu 
que cal reciclar. L’altra part la paguem nosaltres com a consumidors i l’Administració. 
Però encara que el fabricant hagi pagat, només s’aprofita aquest residu si els 
consumidors el recollim selectivament al contenidor groc. 

 

3. QUÈ SE’N FA DE... 

Reciclant els materials dels productes que comprem es poden aprofitar per a usos ben 
insospitats. 
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Els plàstics: 

• El PET es pot fer servir per fabricar catifes, fibres i jerseis. 
• El PEAD es pot fer servir per fabricar ampolles de detergent, canonades i sacs 

industrials. 
• El PEBD es pot fer servir per fabricar de nou bosses d’escombraries. 
• El PS es pot fer servir per fer sabates i proteccions. 
• El PP es pot fer servir per fer caixes i peces de cotxe. 
 

Els brics: 

• Dels brics se n’aprofita només el cartró. 
 

L’alumini, el ferro, etc. 

• Es pot utilitzar de nou per al mateix envàs. 
 

• Basant-te en la informació que t’hem donat, completa la taula següent: 
 

PRODUCTE MATERIAL 

d’un dels envasos amb què 
podem trobar aquest 

producte 

DE QUÈ SE’N FA QUAN ES 
RECICLA? 

Llet 

 

 

  

Suc de fruites 

 

 

  

Pèsols 

 

 

  

Fruita 
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Carn o embotit 

 

 

Sabó de rentar roba 

 

 

  

Magdalenes 

 

 

  

 

4. TU TRIES! 

• Quan et beus una llauna de refresc, on la llences? Encercla el contenidor on va a 
parar la teva llauna de refresc.  

Opció 1 
Al contenidor de rebuig 

 

Opció 2 
Al contenidor amb la tapa groga o al contenidor groc 
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Opció 1 

Si has escollit l’opció 1, el teu envàs, després de llençar-lo al contenidor de rebuig, ha 
estat transportat pel servei de recollida d’escombraries de l’Ajuntament fins a la 
incineradora de Campdorà, als afores de Girona, o bé a l’abocador de Solius, en el 
municipi de Llagostera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opció 2 

Si has escollit l’opció 2, és a dir, si has separat els envasos del rebuig i, per tant, has 
participat en la seva recollida selectiva, llavors el teu envàs ha estat portat a la planta 
de triatge d’envasos lleugers de Celrà, on es classifiquen els diversos tipus de plàstic, 
llaunes i brics, i s’envien per separat als diferents recuperadors de materials que hi ha 
a l’Estat Espanyol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La matèria no es destrueix sinó que es transforma. Les 
deixalles no s’eliminen sinó que es transformen”. 

A la incineradora, les deixalles es cremen. Un 30% es 
transformen en cendres i escòries, que són tòxiques i s’han 
de tractar com a residus especials. Un 70% es transformen 
en gasos contaminants que s’emeten per la xemeneia. 
Evidentment, la incineradora compta amb uns filtres per 
reduir part de la contaminació atmosfèrica, i també aprofita 
part de l’energia produïda en la combustió, que és 
transformada en energia elèctrica. 

Amb aquesta opció, malbaratem uns materials molt 
valuosos i que són limitats en el nostre planeta. 

 

Amb aquesta opció estem aprofitant les 
matèries primeres, estem reduïnt la 
contaminació i estem estalviant aigua i 
energia, ja que fabricar un nou envàs a 
partir de material reciclat gasta menys 
aigua i energia que a partir de la matèria 
primera. 
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Depèn de quina sigui l’opció escollida, veurem que sempre n’hi ha una que és més 
respectuosa amb el medi ambient. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Escriu els avantatges i els inconvenients de l’opció 1 
 
 
 
 
• Escriu els avantatges i els inconvenients de l’opció 2 
 

 

 

ENVÀS 

Opció 1: Contenidor de rebuig 

Planta incineradora de Girona 

RECURSOS NATURALS 

Gasos, cendres i escòries 

Opció 2: Contenidor groc o amb la tapa groga 

Planta de triatge de Celrà 

Fàbrica d’envasos 
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5. PESA O OCUPA? 
 
Els envasos ocupen aproximadament el 65 % de la nostra bossa d’escombraries. 
 
Compara la diferència de volum que hi ha entre mig quilo de restes orgàniques i mig 
quilo d’envasos. Pots agafar una galleda de 20 litres per veure aproximadament quin 
volum ocupen cadascuna d’aquestes fraccions. 

PES VOLUM 
 

Mig quilo de matèria orgànica 
 

 

Mig quilo d’envasos 
 

 

 

En pocs anys, el volum de la bossa d’escombraries ha augmentat de manera 
considerable a les nostres llars, a causa principalment de l’aparició d’envasos nous. 

Fes un treball de recerca entre els membres més grans de la teva família i pregunta 
com compraven els següents productes fa trenta, quaranta o més anys. Després 
compara-ho amb com es compra en l’actualitat. Pot ser que et trobis amb algun 
producte que fa uns anys no existia. 

PRODUCTE COM ES COMPRAVA 
ABANS 

COM ES COMPRA ARA 
(diferents maneres) 

Sabó de rentar roba 

 

  

Pasta (macarrons, fideus...) 

 

  

Llet 

 

  

Mongeta tendra 

 

  

Colònia 

 

  

Paper absorbent 
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6. I EL MATERIAL DE L’ENVÀS D’ON SURT? 

Tot seguit, trobaràs unes lectures informatives sobre els brics i les llaunes. 

Els brics (Informació extreta de la secció d’educació ambiental de 
www.ambientals.net) 

 

    

 

 

El bric és un envàs mixt que es compon de tres materials diferents: 21 g. de cartró 
(procedent de cel·lulosa verge), 5,8 g. de plàstic polietilè i 1,4 g. d’alumini. Aquests 
materials estan disposats en 5 làmines superposades: 3 de plàstic (polietilè), 1 
d’alumini i 1 de paper Kraft d’alta qualitat (elaborat amb pasta verge). S’utilitzen per a 
l'envasat de sucs, aigua, vins, salses, productes lactis i altres líquids, per conservar bé 
els aliments i tenir escàs pes i una forma que facilita el seu emmagatzematge i 
transport. L’alumini s’utilitza perquè, com és un bon aïllant dels gasos i de la llum, no 
permet el deteriorament dels aliments. Però malgrat les seves prestacions, és un 
envàs d’un sol ús que augmenta considerablement la quantitat de deixalles que 
produïm. En l’estat espanyol es produeixen 120.000 tones de brics cada any. 

Impacte ambiental dels brics: 

Durant els anys 90, l’empresa productora de brics “Tetra Pak” ha iniciat una sèrie de 
campanyes publicitàries en les quals predica el seu compromís ambiental. Però la 
realitat és que, per a mantenir la producció actual de brics de l’estat espanyol, seria 
necessari talar 1.700.000 arbres per al cartró, extreure 25.200 tones de bauxita per a 
l’alumini i milions de barrils de petroli per al plàstic (polietilè). La fabricació d’aquest 
envàs suposa també un gran malbaratament energètic: per a elaborar-lo necessita 1 
Tona Equivalent de Petroli (TEP) per cada tona produïda, en contrast amb les 0,301 
TEP del vidre verge i les 0,221 TEP/T del vidre reciclat.  

 

En relació a l’aigua, el consum d’aigua utilitzada durant la fabricació dels brics és 
quatre vegades superior a la que s’utilitza per a una ampolla de vidre. Per a 
transportar les matèries primeres a la fàbrica d’Arganda del Rei (Madrid), on es troba 
l'única factoria productora de brics de l’estat espanyol, es recorren milers de km ja que 
la pasta de cel·lulosa es duu d'Escandinàvia, el petroli d'Orient Mitjà i l’alumini 
preferentment del Brasil. 

 

Els brics no són reutilitzables. Respecte al seu reciclatge, l’empresa Tetra Pak va 
arribar a un conveni amb la paperera NESA, segons el qual la fàbrica de NESA 
d'Alfara d'Algímia (València) recupera el cartró dels brics per a fer paper Kraft, però 
actualment no es recuperen ni el polietilè ni l’alumini. Segons dades de la mateixa 
NESA, actualment aquesta paperera recicla poc més del 5% dels brics que es 
consumeixen en tot l’estat espanyol, amb un cost que oscil·la entre 9 i 10 pessetes per 
kg. de bric reciclat.  
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Una vegada en les incineradores, el cartró blanquejat amb clor que conté el bric, pot 
provocar emissions de compostos organoclorats, àcid clorhídric i grans quantitats de 
CO2 a l’aire. Tant si van a la incineradora com a l’abocador s’està malbaratant una 
gran quantitat de materials valuosos i limitats! 

Les llaunes (Informació extreta de la secció d’educació ambiental de 
www.ambientals.net) 

 

 

 

 

Els metalls en el seu conjunt representen el 11'7% del pes i el 4'2% del volum de la 
nostra bossa d’escombraries i, en l’actualitat, la majoria són llaunes. Les llaunes són 
fabricades a partir del ferro, el zinc i, sobretot, l’alumini.   

L’alumini s’extreu de la bauxita, un mineral que es troba essencialment a l’Amazònia 
(Brasil), a Austràlia i a Jamaica. 

Impacte ambiental de les llaunes: 

Fabricar una tona d’alumini suposa:  

* Extraure de 4 a 5 tones de bauxita procedent d’extraccions a l’aire lliure que generen 
molts residus i provoquen el deteriorament de rius i aqüífers. 

* La seva fabricació té un cost energètic de 15.000 Kw/hora per cada tona d’alumini (3 
vegades superior que el que es necessita per a fabricar 1 tona d’acer). 

* Emissió a l’atmosfera de vapors de quitrà, 30 kg. de diòxid de sofre i 4,5 kg. de 
fluoramina. 

La indústria de l’alumini està considerada una indústria molt contaminant. Amb 
l’extracció de la bauxita ja es dóna una degradació gairebé irreversible del paisatge 
(destrucció de grans zones de l’Amazònia) i es produeixen grans emissions de pols. 
Durant el procés de l’obtenció de l’alumini es produeixen emissions de diòxid de sofre 
(causant de la pluja àcida), de vapors de quitrà i de fluoramina, un gas àcid que és 
molt perjudicial per a la salut perquè provoca alteracions dels ossos, els ronyons i els 
cabells. A més, el procés de fabricació de l’alumini necessita molta energia.  

D’altra banda, les llaunes d’alumini no són reutilitzables. Durant el procés de reciclatge 
de l’alumini es genera pols i compostos de fluor i clor (aquestes emissions representen 
només un 5% de les que s’emeten per a obtenir l’alumini primari). A més, els 
desaprofitaments bruts de l’alumini s’han de netejar amb sal abans de fondre’ls: per a 
cada tona d’alumini reciclat es genera mitja tona de residus de sal per a dipositar en 
les escombraries.  

Igual que la llauna d’acer, la llauna d’alumini és un clar exemple de la cultura de l'usar i 
llençar, ja que comporta uns hàbits que afavoreixen l’abandó immediat de la llauna en 
qualsevol lloc. Malgrat tot, si la llauna d’alumini va a parar a l’abocador, és molt 
probable que perduri sense degradar-se, ja que és inoxidable; i si va a la incineradora, 
es produiran emissions de metalls pesants a l’atmosfera i una resta de cendres i 
escòries també riques en metalls pesats. 
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• A partir de les informacions que has llegit, dibuixa en el mapa del món (que 
trobaràs a la pàgina següent), amb línies de diferents colors, quin és el trajecte de 
cadascun dels materials que componen l’envàs dels següents productes: 

 

1) De color blau, el circuit d’un bric de suc de fruita 

2) De color vermell, el d’una llauna de refresc 

3) De color taronja, el d’una ampolla de plàstic d’aigua 

 
Fixa’t que aquest mapa és una mica diferent del que estem acostumats a veure. 
S’anomena “Mapa de Peters” i és la projecció del món realitzada per Arno Peters en la 
qual es reflecteix la superfície real dels països encara que es distorsiona el seu 
contorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA PLANTA DE TRIATGE D’ENVASOS (ALUMNES SECUNDÀRIA) 12 

 

Servei Municipal d’Educació | La Caseta - Serveis Educatius 
C. Ciutadans, 3 | Tel. 972 221 866 | A/e: caseta@ajgirona.cat | www.girona.cat/caseta 

 

 



 LA PLANTA DE TRIATGE D’ENVASOS (ALUMNES SECUNDÀRIA) 13 

 

Servei Municipal d’Educació | La Caseta - Serveis Educatius 
C. Ciutadans, 3 | Tel. 972 221 866 | A/e: caseta@ajgirona.cat | www.girona.cat/caseta 

7. QUÈ GUANYEM AMB EL RECICLATGE? 

Com hem explicat anteriorment, si llencem els envasos en el contenidor groc aquests 
són adreçats a la planta de triatge de Celrà per poder ser reciclats. Llavors estalviem 
gran quantitat de matèries primeres, d’aigua, d’energia i de contaminació. 
 

Pensem per exemple en la diferent despesa energètica associada al transport de les 
matèries primeres que ocasiona el fet d’haver adreçat una llauna a l’abocador, o bé 
d’haver-la adreçat al seu reciclatge: 
 
 
Opció 1: Si portem una llauna d’alumini a l’abocador, es malbarata aquest metall, i per 
tant estem provocant que aquest s’hagi de tornar a portar des de, posem per cas, el 
Brasil.  

 

El transport de mercaderies a nivell mundial provoca una elevada despesa 
d’energia en forma de gas-oil i altres combustibles fòssils. L’ús d’aquests 
combustibles genera l’emissió de gasos com el diòxid de carboni, que són 
causants de l’efecte hivernacle i per tant, de l’escalfament del planeta (canvi 
climàtic). 

 

Opció 2: Si portem en canvi la llauna a la planta de triatge de Celrà, llavors l’alumini 
serà reciclat en algun recuperador de l’Estat Espanyol, i per tant estem aprofitant 
aquest material, i disminuint l’impacte sobre el medi ambient ocasionat pel transport. 
 
Per fer-ho més senzill, compara quines serien les emissions de CO2 si tu anessis 
personalment a buscar una llauna de refresc fins al Brasil, o bé si l’anessis a buscar a 
algun lloc de l’estat espanyol.  
 
• Connecta’t a la pàgina web: www.chooseclimate.org, llavors en la pàgina busca un 
dibuix d’un avió amb el símbol de varis gasos i clica’l. Seguidament s’obrirà la pàgina 
que et mostrem a continuació i podràs calcular fàcilment les emissions de C02 només 
fent un clic sobre l’origen i el destí d’un viatge sobre el mapa del món! 
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8. QUÈ PASSA EN EL PITJOR DELS CASOS? 
 

El pitjor dels casos és quan el nostre residu no va ni a la opció 1 ni a la opció 2, és a 
dir, que hem llençat el residu de forma incontrolada en el medi, embrutant el nostre 
entorn i ocasionant uns impactes sobre els que ben segur no hem reflexionat mai. 
 
Imagina’t que anessis en vaixell a Mallorca i, per descuit o inconsciència, llencessis 
una bossa del supermercat per la borda.  
 
• Comenta amb els teus companys les conseqüències d’aquest acte, a partir de la 
lectura següent: 

 

No és el mar qui engoleix els plàstics.  
 

De Francesc Candel (Publicat al Diari AVUI el 10/3/1998) 

Abocar directament al mar les escombraries és el recurs que utilitzen els vaixells en 
particular i les poblacions de la costa en general. Resulta estrany que, de tots aquests 
residus, siguin els plàstics els que tenen una repercussió més immediata sobre la vida 
marina. Arran del fet que la mortalitat que produeixen entre la fauna marina no és 
epidèmica, les seves víctimes passen desapercebudes. Les seves conseqüències, 
llavors, tenen poc ressò en els mitjans de difusió.  

Resumint la qüestió, resulta que el plàstic comporta una perillositat que no ho sembla, 
perquè no causa repugnància. Es podria dir que per la seva netedat i asèpsia, no se’l 
considera contaminant. A més, és com si no fos agressiu contra nosaltres, les 
persones. Precisament, la seva condició de no degradable, que el manté en certa 
manera indestructible, és el que el fa perillós per a certs animals marítims d’una 
voracitat insaciable.  

Prop de 42 espècies marines, com els cormorans i les gavines, entre d’altres, 
ingereixen trossos de plàstic que confonen amb menjar. Fins i tot alimenten les seves 
cries amb aquests trossos. Les tortugues els confonen amb meduses, un dels seus 
àpats preferits. Tot i que el plàstic en si mateix no sigui verinós, l’animal pot morir 
passat un temps més o menys llarg arran de l’obstrucció del seu aparell digestiu com a 
conseqüència d’aquest material.  

Les morts produïdes pel plàstic amb què ensopeguen aquests animals són diverses: 
les aus que acostumen a submergir-se a l’aigua, com per exemple els pelicans, moren 
de fam perquè els becs els queden obturats. Les tortugues moren quan queden 
atrapades en les làmines, teles o trossos de plàstic. A les foques els està reservada 
una mort lenta provocada per les restes d’embalatges d’aquest material enredats, 
embolicats al voltant del seu cos i que es manté sobre elles durant tot el seu període 
de creixement.  

Hi ha més dades macabres sobre el tema. A l'Atlàntic nord i al Mediterrani, el 30 per 
cent dels peixos tenen pilotes de plàstic als budells. El plàstic és dins els budells de 
nombrosos animals, des d’organismes planctònics d’un centímetre, fins als majors 
mamífers marins. A un catxalot de dotze metres, que va ser arrossegat per les ones 
fins a les costes de l'Adriàtic, se li van trobar cinquanta bosses de plàstic embotides 
dins la gola. L’autòpsia d’una tortuga de sis quilos que va aparèixer morta en una 
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platja de Honolulu va desvelar que els seus budells contenien una corda, una bossa, 
una pilota, trossos d’ampolla, una boleta, una flor, un tros de pinta, el tap d’un tub de 
pasta dentifrícia, un trosset de joguina i una part d’una xeringa. En total, dos quilos de 
plàstic....  

 

9. I EN EL MILLOR DELS CASOS? 

El millor residu és el que no existeix. 

• Reflexiona i discuteix amb els teus companys la veracitat de les següents 
afirmacions, i els avantatges i els inconvenients de les següents accions: 

 

- “Prefereixo comprar una colònia amb una capsa, embolicada de plàstic, 
i a més, embolicada per a regalar perquè em sembla que llavors la 
colònia és més bona”. 

 
- “Prefereixo comprar les magdalenes o el pebrots embolicats en plàstic 

perquè no s’embrutin, i es conservin més temps”. 
 

- “Les bosses de plàstic són molt pràctiques per carregar la compra”. 
 

- “El paper de plata, que està fet d’alumini, és millor que el paper encerat 
per embolicar l’entrepà, perquè a casa sempre ho he vist fer així”. 

 

- “Els envasos són una estratègia de marketing, de publicitat, i el que 
compta és la qualitat del producte en si” 

 

Escriu algunes de les conclusions a les que heu arribat. 
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A continuació et donem un seguit de consells per reduir els residus, és a dir, per evitar 
comprar productes en envasos que són superflus i ens podríem ben segur estalviar. 

 

• Discuteix amb els teus companys la possibilitat de canviar les teves actituds diàries 
i les de la teva família a favor d’aquests nous hàbits, més respectuosos amb el medi 
ambient. 

 

 

 

 

 

 

CONSELLS SOBRE ELS RESIDUS 
 

• Evitem comprar productes amb embalatges superflus. 
• Escollim els envasos més ecològics, com són els de paper o cartró, i els de vidre... 

i millor si és retornable! 
• Si hem d’escollir entre llaunes, plàstics i brics...és millor escollir l’envàs de plàstic. 
• Emboliquem l’entrepà amb el paper encerat, o amb paper de cuina. 
• Anem a fer la compra amb el cabàs o el carretó. 
• Guardem els productes a la nevera amb una carmanyola, per estalviar el plàstic 

film. 
• Comprem productes de llarga durada i aprofitem-los al màxim. 
• Comprem a granel i evitem les safates de porexpan. 
• Comprem productes en envasos grossos i sense embolcalls individualitzats per a 

cada unitat. 
 

 

10. ESTUDI DE CAS: “PROJECTE ALUMYSA A XILE” 
 
 
A continuació, analitzarem l’impacte sobre el medi ambient i les persones que té, per 
exemple, un projecte que s’està discutint actualment, de fer una planta reductora 
d’alumini a Xile. 
 
Per això, heu de fer 6 grups de 4-5 persones i cada grup ha d’escollir i representar un 
dels següents personatges: 
 
 �  L’empresari que vol construir la fàbrica. 
 �  El representant del govern de la nació. 
 �  Un pagès que té les seves terres a la plana inundable del riu. 
 �  Un veí de la zona on s’ubicarà la fàbrica. 
 �  Un empresari del salmó. 
 �  Un animal de la selva... és difícil aquest paper! 
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A continuació, heu de llegir les següents lectures i esbrinar de quina manera us afecta 
a vosaltres aquest projecte; recollir tots els arguments per defensar els vostres 
interessos, els del país i el del planeta. El vostre professor serà el jutge conciliador en 
aquest litigi d’interessos legítims i il·legítims! 
 

Peter Hartmann ha liderado en Aysén la Campaña contra Alumysa. 

 

 

 

 

 

Alumysa sin aluminio en Aysén 

UN  PROYECTO  ABSURDO 

www.elbosquechileno.cl/35alumysa.htm 

De los muchos proyectos depredadores que hemos conseguido detener en estos diez 
años de vida de Defensores del Bosque Chileno, siempre en alianza con otras 
organizaciones ciudadanas, sin duda que este de Alumysa, en la XI Región, pareciera 
ser un monstruo demasiado grande. Por el Comité de Inversiones Extranjeras fueron 
aprobadas con plácemes las supuestas inversiones por US$2.750 millones que la 
empresa canadiense Noranda aportaría para instalar una refinadora de aluminio que 
contempla la construcción de tres centrales hidroeléctricas, cinco represas y otras 
obras de alto impacto ambiental, como es la intervención de tres lagos y de valiosos 
ríos y esteros. Miles hectáreas de bosque nativo desaparecerían, anegadas por las 
aguas de las represas. Su área de influencia directa son 10.356 hectáreas.  

Lo que raya en el absurdo, aún en el auge de la globalización, es el hecho de que en 
Chile no existe la materia prima para fabricar aluminio. Para el funcionamiento de este 
megaproyecto se importarían un millón cien mil toneladas al año de insumos 
provenientes de países como Australia, Brasil o Jamaica, para aquí producir 440 mil 
toneladas al año de aluminio en lingotes. En términos puramente matemáticos, en 
Chile quedarían 660 mil toneladas de desechos “importados” ¡al año!, justamente en 
Aysén, considerado una Reserva de Vida. Todo esto sin contar las emisiones masivas 
y continuas de gases tóxicos que contribuyen al efecto invernadero, tales como gases 
sufurosos (responsables de la lluvia ácida), hidrocarburos y material particulado 
orgánico.  

El historial negativo de Noranda, a nivel mundial, es digno de ser considerado a la 
hora de reevaluar su voluminoso estudio de impacto ambiental, que tenía 24 tomos y 
pesó tres toneladas y media y al que la Comisión Nacional del Medioambiente hizo 
100 observaciones, las que tendrán que ser respondidas a más tardar en noviembre 
de este año. Ochenta y siete violaciones a normas ambientales, en Canadá y Estados 
Unidos, la han hecho acreedora de millonarias multas.  
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FÉRREA OPOSICIÓN 

Desde el comienzo, en 1991, el anuncio de la construcción de Alumysa generó 
oposición a nivel regional y nacional, pero luego de la venta a Noranda, por parte de 
una familia chilena que tenía el compromiso de construir una central hidroeléctrica, no 
pasó nada, hasta 1995, cuando el proyecto reaparece, aprobado por el Comité de 
Inversiones Extranjeras. Pero Noranda lo suspende, por carecer de los fondos que 
necesitaba y por no encontrar el socio que buscaron en Comalco, una gran industria 
de aluminio de Australia. Luego anunciaron que entregarían el Estudio de Impacto 
Ambiental el año 2001, que según sus propias declaraciones les costó dos millones y 
medio de dólares. El Comité de Ciudadanos por la Defensa de Aysen, Reserva de 
Vida, reaccionó de inmediato, contando desde el comienzo con el apoyo del senador 
Vida, reaccionó de inmediato, contando desde el comienzo con el apoyo del senador 
de la región, Antonio Horvath, de los diputados Leopoldo Sánchez y Alejandro Navarro, 
este último ex Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados. 

Por otra parte, los empresarios salmonicultores también manifestaron su total 
oposición al proyecto, que ensuciaría las aguas y el aire y pondría en peligro la 
producción por el continuo tráfico de barcos.  

La mayoría de las organizaciones ciudadanas de todo el país se agruparon en la 
Alianza Aysén Reserva de Vida para oponerse al proyecto, y desde luego allí estamos 
los Defensores del Bosque. Quien ha encabezado en Chile las acciones ha sido Peter 
Hartmann, de Codeff Aysén. Como siempre, el apoyo internacional es imprescindible y 
así ha sido cómo grupos ambientalistas de Estados Unidos y Canadá se pusieron en 
pie de guerra para impedir la concreción de este monstruoso proyecto. Peter 
Hartmann viajó a fines de marzo a Canadá para reunirse con los sindicatos de 
Noranda, con políticos canadienses, agencias de financiamiento e investigadores para 
las inversiones éticas, para solicitarles que se opongan al proyecto Alumysa y 
difundan ampliamente las incertidumbres relacionadas con él.  

 

EN EL PARLAMENTO  

En Chile, a mediados de mayo los opositores al proyecto –tanto de la Alianza como los 
empresarios salmoneros— tuvieron su primera oportunidad de debatir frente a frente 
con los representantes de Noranda cuando fueron citados por la Comisión de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la 
empresa se opuso y solicitó realizar exposiciones por separado, evitando todo 
contacto directo con sus detractores.  

Pese a ello, el balance fue positivo. Por primera vez los parlamentarios pudieron 
escuchar versiones discrepantes al proyecto, y más de alguno quedó sorprendido con 
algunas de las irregularidades expuestas por los representantes de la Alianza Aysén 
Reserva de Vida: Patricia Soto, el abogado José Antonio Pinochet y Flavia Liberona. 
Como por ejemplo, que en 1990 el grupo creador del proyecto, "Sociedad Proyectos 
de Aysén S.A.", adquirió 16.123 hectáreas de terrenos fiscales para instalar la planta 
de aluminio pagando apenas $2.500 por hectárea, para venderlas luego a $9.505 la 
hectárea a la firma que pasó a gestionar la iniciativa, "Proyecto Alumysa Ltda."  

Por la empresa expuso Robert Biehl, gerente general de Noranda en Chile, mientras 
que el presidente de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, Rodrigo 
Infante, entregó un detallado informe técnico explicando de qué manera los desechos 
generados por la futura planta contaminarían el medio ambiente y afectarían la 
producción acuícola. 
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EN CANADA  

Terminada la Primera Conferencia Mundial de Bosques Húmedo-Templados en 
Vancouver, Canadá (ver nota aparte), después de cuatro días, nos quedamos dos 
días más en la Universidad de Victoria, para tener un encuentro entre las 
organizaciones chilenas y las de los países del norte, conjuntamente con Don Weeden 
y James Sheldon, de la Fundación Weeden, que han decidido poner el mayor esfuerzo 
en impedir que Aysén se transforme en la plataforma para el arribo de otras industrias 
contaminantes a una de las zonas más prístinas del planeta.  

Al comenzar la reunión se presentó el video Corazón Verde, del escritor Luis 
Sepúlveda y luego cada uno manifestó sus expectativas y se propuso un plan de 
acción de corto y mediano plazo, un claro programa de coordinación nacional e 
internacional, división de responsabilidades y la identificación de las necesidades de 
recursos. Actuó como facilitador el “gringoleno” Gary Hughes, que habla bien 
castellano después de haber pasado buena parte de los últimos años en Chile 
haciendo su memoria de título sobre el proyecto Gondwana, para el cual Alumysa 
representa hoy el mayor peligro.  

Lo que queda en evidencia es que Noranda busca en Chile la energía barata y la falta 
de reglas claras, de manera de convertir a una lejana región del país en un vulgar 
basurero, con el agravante de que aquí encuentra apoyo en el gobierno y en la prensa 
nacional.  

 

   

Columna del Director Ejecutivo   

Chile 

Nuestro Director Ejecutivo 

Gonzalo Villarino 

http://www.greenpeace.org/chile_es 

Como es de público conocimiento el titular del proyecto Alumysa, un verdadero 
enclave refinador de aluminio en el corazón de la XI Región, la firma canadiense 
Noranda, ha desistido voluntariamente del proceso de evaluación ambiental a la que 
estaba siendo sometida la iniciativa dentro del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, SEIA, estatuido en la Ley de Bases del Medo Ambiente. 

De seguro influyó, poderosamente, en esa decisión el profundo cuestionamiento que 
recibió el Estudio de Impacto Ambiental representado por más de un centenar de 
solicitudes de precisión, de enmiendas, de correcciones etc., que la autoridad 
ambiental, organizaciones de la sociedad civil y académicas, le formularon al 
documento a través del cual la firma intentaba dar cuenta de los impactos ambientales 
y de las medidas de mitigación, restauración y compensación contempladas en la 
legislación ambiental. 

Esta opción de suspender el proceso de evaluación del proyecto, que esperamos se 
transforme en una decisión permanente de abandonar la idea de materializarlo, ofrece 
una inmejorable oportunidad para reflexionar sobre la forma como esta ciencia de la 
escasez registra y valora las actividades de producción, distribución y consumo, cómo 
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evalúa la dotación de recursos naturales, y finalmente, cómo sobre la base de dichos 
antecedentes se toman decisiones que comprometen el uso de dichos recursos. 

La pregunta que subyace tras la inversión de US$ 2.750 millones que supone Alumysa, 
es hasta qué punto un país debe tolerar iniciativas productivas que pongan en riesgo 
la calidad ambiental de una región o importantes segmentos del territorio, atentando 
directamente contra a sustentabilidad que responsablemente debe exigirse a una 
estrategia de desarrollo. 

A nuestro juicio esta es una cuestión particularmente relevante considerando que 
entre los impactos ambientales reconocidos, del proyecto Alumysa se encuentra: 

a) Emisiones masivas y continuas (365 días, 24 hrs. diarias) de gases tóxicos (fluoruro 
particulado sedimentable, material particulado orgánico (altamente cancerígeno), 
gases de efecto invernadero (CO2, perflurocarbonos), gases sulfurosos que provocan 
lluvia ácida, monóxido de carbono, material particulado y otros. 

b) Acopio masivo de desechos tóxicos cargados con fluoruros, alúmina enriquecida, 
cianuros, sodio, arsénico, metales pesados, escoria de aluminio, desechos metálicos, 
neumáticos, aceites usados, lubricantes industriales, solventes, refrigerantes, restos 
de pinturas, filtros cargados de material particulado orgánico, y otros. Cabe señalar 
que las cantidades de desechos involucradas son de una magnitud sin precedentes en 
toda la historia industrial de Chile. Los desechos tóxicos que generaría solamente el 
reciclaje de cátodos gastados es de 5.500 tons./año; el moldeo de los lingotes de 
aluminio, 4.800 tons./año; la limpieza de los ánodos, 450 tons./año. 

c) Masivas cantidades de efluentes líquidos domésticos (aguas servidas) e industriales 
y aguas lluvias cargadas con fluoruros. 

d) Pérdida, por inundación debido a la construcción de 6 represas, de 10 mil há. de 
bosque nativo. 

Una cifra concreta permite terminar de entender la naturaleza y la magnitud del 
problema ambiental que representan los desechos que generaría Alumysa: la empresa, 
en el Estudio de Impacto Ambiental, señala que importará un millón cien mil toneladas 
de insumos al año (alúmina, coque calcinado, sales fluoradas, criolita, alquitrán, 
diesels, gas licuado y otros) para los procesos, tanto de reducción del aluminio, como 
para la fabricación y reciclaje de ánodos y cátodos. Del mismo modo, la empresa 
señala que producirá 440 mil toneladas de aluminio puro al año, cuya venta está 
orientada exclusivamente al mercado externo. Una simple resta permite concluir que 
en Chile -específicamente Aysén- absorbería la nada despreciable diferencia de 660 
mil toneladas de desechos al año. 

 

Rechazo de Alumysa, por Wally Meza San Martín 

Diario Financiero, Santiago 31 de agosto de 2004-08-31 

www.eldiario.cl – sección de opinión 

Wally Meza San Martín , ingeniero Comercial. Esta columna corresponde a un 
trabajo más extenso realizado por el autor. 
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El proyecto Alumysa para crear una planta productora de aluminio en la XI Región es 
la inversión extranjera más grande individual propuesta a Chile en toda su historia: 
US$ 2.750 millones, equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Esa cuantiosa suma se utilizaría en primer término en la construcción de una planta 
reductora que dentro de seis años estaría produciendo 440.000 toneladas de aluminio, 
generando 3.100 empleos en forma directa y 15.000 indirectamente. En esto se 
incluye la mano de obra necesaria para la construcción de un puerto en la bahía de 
Chacabuco. 

Paralelamente se trabajará en la creación de tres plantas hidroeléctricas. 

La razón fundamental de la localización de Alumysa en Aisén es el gran potencial 
hidroeléctrico de esa región, lo que permitirá producir aluminio a precios altamente 
competitivos, ya que la energía representa el 30% de los costos de producción.  

Los empleos señalados corresponden a obras financiadas directamente por Alumysa y 
sus proveedores. A éstos deben sumarse los que surjan de la actividad económica 
que deriva del proyecto básico, como la construcción de carreteras, puentes, 
embalses, canalización de ríos, ampliación de aeropuertos, edificación de viviendas, 
colegios, hoteles, restaurantes, hospitales, supermercados, cines y redes de agua 
potable y alcantarillado. Así se espera que sólo en viviendas nuevas se inviertan allí 
US$ 50 millones en los próximos años.  

Entonces, ¿Cómo puede existir oposición para una iniciativa capaz de generar tanto 
bienestar? Tres frentes se distinguen al analizar esta pregunta: 

1) Los falsos ecólogos o ambientalistas, que con gran facilidad logran a través de la 
prensa convencer a muchos de que lo blanco es negro. 

2) Las empresas turísticas, que temen –sin base real– que se destruyan los atractivos 
naturales de la Región. 

3) La industria salmonera, que se ha lanzado en picada contra Alumysa, sin escuchar 
razones ni leer estudios científicos que demuestran lo contrario de lo que ellos piensan. 

Los salmoneros deben descartar –por absurda– la idea de que la planta de aluminio 
va a dañar su actividad. El Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto Alumysa 
es obra de 50 especialistas que demoraron dos años. 

La experiencia extranjera en el rubro permite demostrar que es una realidad tangible la 
existencia de plantas reductoras de aluminio que conviven amigablemente con los 
seres humanos y la naturaleza. Ejemplos hay en Suiza, Noruega, Brasil, Canadá, 
Australia o China.  

Es el caso de Alumar, en Sao Luis  

–Brasil– que fue premiada en la Cumbre de la Tierra celebrada en Johannesburgo el 
año pasado, como una de las l0 mejores empresas en el mundo comprometidas con el 
desarrollo sustentable. 

En el mundo operan hoy unas 200 plantas reductoras de aluminio distribuidas en los 
cinco continentes, sobre las cuales no pesa ninguna acusación de estar contaminando 
personas, animales, aire o agua. 

La copia de esas prácticas –probadas en el exterior– garantiza que la aplicación en 
Chile del estudio encargado por Alumysa permitirá, a partir de la autorización final de 
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Conama, cumplir a cabalidad con las bases generales y el reglamento del Sistema de 
Impacto Ambiental chileno. 

Si Alumysa logra superar la organizada oposición que está retardando su ingreso a 
Chile, la XI Región dará un salto hacia el progreso y el país entero notará los positivos 
efectos de esa cuantiosa inversión. 

 

 

 

 

 

 


