Nota de premsa

ESTRELLA DAMM ELIMINA ELS PLÀSTICS DECORATS
QUE ENVOLTEN ELS PACKS DE LLAUNES
El nou embalatge està fabricat amb cartró procedent de boscos gestionats
de manera sostenible i responsable, i suposarà la reducció de 99 tones de plàstic a l’any

Barcelona, 1 de febrer de 2021.- Des d’avui, Estrella Damm ja produeix tots els packs de llaunes sense
els plàstics decorats que les envoltaven, substituint-los per un embalatge elaborat amb cartró
procedent de boscos gestionats de manera sostenible i responsable. Un projecte que suposarà la
reducció de 99 tones de plàstic a l’any i que se suma a les iniciatives de la marca per aconseguir un
packaging més ecosostenible.
D’aquesta manera, Estrella Damm elimina per complet els retràctils decorats de plàstic dels seus packs
de sis, dotze i vint-i-quatre llaunes. El nou embalatge, fabricat amb fibres naturals que compten amb
la certificació PEFC, es caracteritza per tenir les cantonades rodones i disposar de diferents opcions
d’obertura, facilitant-ne la interacció amb el consumidor.
Un projecte que suposarà la reducció de 99 tones de plàstic a l’any, i que se suma a les més de 260
tones de plàstic que ja va eliminar l’any passat amb la substitució de les anelles de plàstic de les seves
llaunes per unes altres de cartró 100% biodegradable. Amb aquestes dues iniciatives, Estrella Damm
reduirà més de 359 tones de plàstic a l’any. I és que segons dades de WWF, el plàstic representa el
95% dels residus que floten al Mediterrani. Una situació que s’accelera al tractar-se d’un mar
semitancat i que s’ha convertit en un problema de gran rellevància, si es té en compte que el
Mediterrani acumula l’1% de l’aigua del món i el 7% dels microplàstics globals.
Un packaging més sostenible que ja pot trobar-se als punts de venda i que no fa més que reforçar el
compromís d’Estrella Damm amb el medi ambient.

Un compromís ferm amb el desenvolupament sostenible
L’eliminació dels retràctils decorats i les anelles de plàstic se sumen a les iniciatives en matèria de
sostenibilitat que Estrella Damm duu a terme des de fa diversos anys per reduir el seu impacte
ambiental.
D’aquesta manera, Estrella Damm ha instal·lat 349 punts al llarg del litoral mediterrani per fomentar
el reciclatge de llaunes. També, la marca reintrodueix a la cadena de valor el 97% dels residus que
genera en la seva planta de producció, així com el 100% del bagàs resultant del procés de cocció del
malt d’ordi i l’arròs durant el procés d’elaboració de cervesa, que destina com aliment per vaques en
les desenes de granges amb les que col·labora.
D’altra banda, la marca s’ha centrat en impulsar l’eficiència energètica i hídrica en les seves
instal·lacions, on el 100% de l’energia elèctrica que utilitzen disposa de certificat d’origen verd. Gràcies
a això, han aconseguit reduir les seves emissions de CO₂ en 23.000 tones a l’any. A això se suma la
reducció del 34% del consum d’aigua en la darrera dècada.
Més informació a https://www.estrelladamm.com/ca/sostenibilitat

