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RESUM 

 

La degradació ambiental provocada per les accions antròpiques resulta ser un problema 

creixent a escala mundial, en que el desenvolupament personal d‟hàbits sostenibles 

resulta ser vital per a la conservació i millora del medi ambient. Els mals usos de les 

tovalloletes provoquen una sèrie d‟impactes ambientals a les xarxes d‟aigües urbanes i a 

les Estacions Depuradores d‟Aigües Residuals. L‟elaboració d‟una enquesta ha permès 

mesurar les actituds ambientals, el coneixement que té la gent en relació a la 

problemàtica que causen les tovalloletes i els comportaments que es duen a terme a la 

llar. S‟observa un desconeixement de la població en relació als impactes que provoquen 

el paper higiènic humit i les tovalloletes “biodegradables”. La responsabilitat dels 

impactes de les tovalloletes recau sobre les empreses productores de tovalloletes que 

utilitzen etiquetatges que provoquen una confusió als consumidors comercialitzant-les 

com a “biodegradables” o “paper higiènic humit”, el poc control governamental cap a 

aquestes empreses amb etiquetatges enganosos i les conductes que duen a terme els 

consumidors.  Les tovalloletes es troben compostes per materials que no es 

descomponen a curt termini, provocant uns impactes de caràcter ambiental i en 

conseqüència, econòmics. Tenir coneixement sobre els impactes que provoquen aquests 

elements pot ser el factor més determinant a l‟hora de dur a terme actuacions 

beneficioses pel medi ambient, encara que conèixer la problemàtica no significa actuar 

adequadament. L‟educació ambiental dirigida a tota la població resulta ser la base per a 

la solució d‟aquest problema, inculcant així una consciència i uns valors ambientals. La 

posada en pràctica del coneixement que es té de la problemàtica a l‟hora de dur a terme 

actuacions de caràcter ambiental és la clau per a millorar el comportament dels habitants 

i millorar així la situació actual. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Són molts els impactes antròpics que afecten al medi ambient provocant una creixent 

degradació de l‟entorn natural en el que habitem. L‟inici dels impactes ambientals 

resulta de les actuacions que es duen a terme per part de l‟ésser humà a diferents nivells: 

governamental, d‟empreses, de grups socials, de nivell individual... i en què d‟aquestes 

actuacions depèn la sostenibilitat del medi terrestre i marí. La Llei d‟Aigües (aprovada 

al 1985) donà una nova visió en relació a la importància que tenia el binomi 

qualitat/quantitat i que amb el desenvolupament del Pla Nacional de Depuració es van 

construir unes mil instal·lacions depuradores arribant a un nivell de cobertura del 80%, 

duplicant així la població connectada a sistemes de sanejament en solament una dècada. 

Avui en dia Espanya, en comparació als països de la UE, es situa en una bona situació 

en relació als sistemes de depuració convencionals però pel que fa referència a les zones 

sensibles, petites i mitjanes aglomeracions és necessari dur a terme certes actuacions als 

pròxims anys per a millorar la situació actual (Delgado, Á. C. et al., 2012).   

 

Els llançaments al vàter de certs residus líquids i sòlids provoquen una problemàtica en 

tota la xarxa d‟aigües urbanes, en que els incontrolats i desmesurats llançaments de 

residus acaben provocant una situació insostenible afectant a les Estacions Depuradores 

d‟Aigües Residuals. A més dels impactes en les xarxes de sanejament, els residus tirats 

pel vàter provoquen un impacte negatiu als rius, altres ecosistemes aquàtics continentals 

i al medi marí provocant la degradació ambiental d‟aquests. Durant els darrers anys i 

amb la introducció al mercat de les tovalloletes d‟higiene personal s‟hi ha donat lloc a 

una problemàtica de caràcter global en relació als usos i impactes que provoquen 
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aquestes. Per exemple, a la darrera dècada, s‟ha vist un augment del 400% en la 

quantitat de tovalloletes a la costa del Regne Unit (Oisín Ó Briain et al., 2020). Una de 

les causes en que les tovalloletes afectin de tal manera al medi ambient es deu als 

materials per als quals està compost aquest element d‟higiene personal (Raja-Louisa 

Mitchell et al., 2019).  L‟increment dels mals usos en la població suposa un perill 

mediambiental per al futur entorn natural degut als impactes que provoca l‟abocament 

d‟aquests elements al vàter. Els creixents i inadequats llançaments de les tovalloletes 

també suposen un sobrecost econòmic per a la població degut a les reparacions en la 

explotació de les instal·lacions i xarxes de sanejament que es veuen afectades per 

l‟impacte de les tovalloletes. Aquests sobrecostos s‟estima que ascendiran a 200 M € 

cada any a Espanya (Galvín, R. M., & Izquierdo, A. B. et al., 2017). 

 

El camp de la educació ambiental explica que mitjançant aquesta educació, es pot 

canviar el comportament de les persones i d‟aquesta manera fer conèixer tant el medi 

ambient com els problemes associats a les males conductes antròpiques (Hungerford, H. 

R., & Volk, T. L. et al., 1990). L‟educació ambiental resulta ser la via  per a que la 

població mundial sigui conscient de que els efectes provocats al medi neixen a partir de 

les accions antròpiques i per a impulsar que mitjançant les bones accions quotidianes es 

podrà aconseguir la sostenibilitat ambiental. S‟han realitzat estudis sobre la relació entre 

el coneixement, les actituds ambientals i el comportament pro-ambiental sota els models 

KAB (relacions entre Coneixement-Actitud-Comportament, de l‟anglès Knowledge-

Attitudes-Behaviour), ja que tant el coneixement com l‟actitud poden influir al 

comportament pro-ambiental (Robelia, B., & Murphy, T. et al., 2012). De fet, el 

coneixement és fonamental per a influir de manera complexa i indirecte al 

comportament, interactuant amb altres factors com la consciència, factors externs 

(culturals, econòmics) i factors demogràfics (edat, gènere) que també regeixen el 

comportament pro-ambiental.  

 

Actualment, són moltes les campanyes que lluiten per un ús responsable de la població 

relatives als abocaments de les tovalloletes i que són necessàries per a aconseguir que la 

població actuï de manera responsable per així evitar perjudicar el medi ambient (Annex 

1). A Mallorca, la campanya duta a terme per EMAYA i les Aigües Públiques de 

Mallorca amb la frase „No alimentis el Monstre‟ és la més important en quant a la 

difusió que hi ha tingut sobre els habitants mallorquins. Durant els darrers anys, 

Manacor està sofrint la problemàtica creixent dels abocaments de les tovalloletes a les 

xarxes de clavegueram, en que cada any l‟administració ha de pagar els costos de les 

reparacions necessàries per a una bona contribució del cicle de l‟aigua, i en que a l‟any 

2019-2020 s‟han calculat un sobrecostos de 50.000 €. Es desconeix l‟efectivitat que 

tenen les diferents campanyes, en que la difusió en la població de la problemàtica de les 

tovalloletes pot ser no estigui lligada a la millora del comportament d‟aquesta. 

 

L‟objectiu d‟aquest estudi és analitzar els diferents comportaments pro-ambientals en 

relació a les tovalloletes, el coneixement de la problemàtica i les actituds ambientals 

dels habitants del T.M de Manacor. A més, es planteja una comparació amb residents 

d‟altres municipis de les Illes Balears (PAMIB) i de municipis fora de les Balears 

(PFIB). L‟estudi permetrà analitzar la relació entre el coneixement de la problemàtica 

de les tovalloletes i el comportament pro-ambiental, és a dir, explorar si un major 

coneixement és percussor d‟un bon comportament ambiental i, per tant, si les 

campanyes de conscienciació són útils. També permetrà detectar quins residents del 

T.M de Manacor (referent a les seccions de residència, gènere i edat) tenen un pitjor 
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coneixement i comportament sobre aquesta problemàtica, la qual cosa ajudarà a definir 

la població objectiu de futures campanyes d‟educació. 

 

 

2. MATERIALS I MÈTODES 

 

2.1. Disseny i realització de l’enquesta 

 

Per aconseguir els objectius proposats, s‟ha realitzat una enquesta (Annex 2) via on-line 

que es va treballar i publicar amb l‟objectiu d‟arribar al màxim de residents al T.M de 

Manacor. Era anònima i amb una durada aproximada de 5 minuts. Aquesta, va ser 

publicada per diverses xarxes socials (Facebook, Whats App, Twitter, Instagram) amb 

la intenció de que la gent la compartís i aconseguir una màxima difusió per a que els 

resultats siguin més representatius. L‟estudi ha estat aprovat pel Comitè d‟Ètica de la 

Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears (#151CER20). 

 

Per determinar la mida de la mostra és necessari saber la quantitat de població resident 

al T.M de Manacor de 16 anys o més, obtenint els resultats a partir de les darreres dades 

publicades al Padró Continu de l‟IBESTAT (Institut Balear d‟Estadística) a 1 de gener 

del 2019. La població de Manacor de 16 anys o més és de 35.877 habitants 

(https://ibestat.caib.es/ibestat/inici). Per a que la mida de la mostra sigui representativa 

ha de ser de 591 persones, amb un nivell de confiança del 95% i un error mostral del 

4%.  

 

A l‟enquesta hi trobem tres tipus de preguntes: 1) preguntes relacionades sobre els usos 

quotidians dels enquestats i els elements que tenen a la llar, 2) preguntes en format 

Likert-Scale sobre temes d‟actitud, coneixement i comportament i 3) preguntes de 

caràcter sociodemogràfic. Les preguntes Likert-Scale de l‟enquesta es poden dividir en 

3 tipus: 

 

1. Preguntes sobre quines són les actituds dels usuaris en relació a les actuacions 

que duen a terme de forma quotidiana per poder contribuir a una millor 

conservació i sostenibilitat del medi ambient, evitant malbarataments a la llar. 

2. Preguntes per a poder veure quin és el grau de coneixement sobre les 

problemàtiques dels usos de les tovalloletes, els impactes que provoquen i el 

concepte de “biodegradable” en les tovalloletes. 

3. Preguntes per a calcular el comportament de caràcter ambiental que duen a 

terme els residents per poder veure si utilitzen les tovalloletes amb harmonia 

amb el medi ambient.  

 

A l‟hora de seleccionar la zona de residència, si els participants de l‟enquesta residien al 

nucli de Manacor o a Porto Cristo, apareixien els següents mapes desplegables en que 

havien de seleccionar en quina secció censal residien per a poder focalitzar-los de 

manera més específica:  

https://ibestat.caib.es/ibestat/inici
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A diferència dels usuaris que seleccionaven S‟Illot-Cala Morlanda, Cales de Mallorca, 

Son Macià, Cala Anguila-Mendia, Cala Murada o S‟Estany d‟en Mas que només tenen 

una secció censal i per tant no era necessari elaborar-ne un mapa, igual que la PAMIB i 

la PFIB. Per a poder extrapolar els resultats de l‟enquesta, s‟ha utilitzat la web de 

l‟Institut d‟Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en que dóna informació de 

caràcter social, demogràfic i econòmic per les diferents zones i seccions censals. Els 

mapes dividits en seccions censals, es van obtenir mitjançant les capes SIG del catàleg 

de Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB). 

 

2.2 Anàlisi de dades 

 

L‟enquesta va ser contestada per un total de 1.625 persones. Es van eliminar les 

respostes d‟usuaris menors de 16 anys i d‟usuaris que es desconeixien el seu lloc de 

residència, la qual cosa les dades han estat analitzades sobre un total de 1.604 respostes 

(855 respostes de població >16 anys al T.M de Manacor). 

 

Algunes preguntes Likert-Scale han estat girades a l‟hora de tractar les dades, amb el fi 

de que el valor 5 sigui sempre el més positiu i el valor 1 el més negatiu. A partir de 

l‟obtenció de les mitjanes de les respostes es fa una comparació entre els residents del 

T.M de Manacor i d‟altres municipis de les Illes Balears i fora de les Balears. A més, 

s‟ha calculat la mitjana de l‟actitud, el coneixement i el comportament. S‟ha calculat la 

correlació entre l‟actitud, el coneixement i el comportament del global de les respostes i 

per les respostes del T.M de Manacor. 

 

Per a dur a terme un anàlisi més exhaustiu només del T.M de Manacor s‟han calculat les 

mitjanes de les preguntes Likert-Scale segons la zona de residència. Després d‟aquest 

anàlisi general, s‟ha estudiat en profunditat les respostes dels residents manacorins per 

avaluar la influència de factors sociodemogràfics com l‟edat, el gènere i les diferents 

seccions, sobre l‟actitud, el coneixement i el comportament pro-ambiental. També s‟ha 

calculat el percentatge de persones que utilitzen o no tovalloletes per a poder veure de 

quina manera actuen els consumidors de tovalloletes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Seccions censals al nucli de 

Manacor 

Figura 2. Seccions censals a Porto Cristo 
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3.  RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

A aquest apartat s‟exposen els resultats obtinguts a partir del tractament de l‟enquesta 

amb l‟objectiu de mostrar de manera gràfica els resultats dels diferents estudis de 

caràcter ambiental i sociodemogràfic. En haver representat els resultats es durà a terme 

una discussió amb l‟objectiu de comparar els diferents aspectes entre les diverses zones 

de residència, els diferents grups d‟edat i les seccions del T.M de Manacor.  

 

De les 1.604 respostes de l‟enquesta, un total del 55,55% corresponen a habitants del 

T.M de Manacor (dels quals un 80,7% del nucli de Manacor i 12% de Porto Cristo), un 

34,48% són d‟un altre municipi de les Illes Balears i un 9,98% són residents de 

municipis fora de les Illes Balears. 

 

3.1 Graus d’actitud, coneixement i comportament  

 

La següent taula (Taula 1) ens mostra les mitjanes dels diferents valors ambientals, 

destacant positivament que la majoria de mitjanes superen els 4 punts. Es distribueixen 

per files les preguntes de l‟enquesta que es referien a l‟actitud ambiental que 

presentaven els usuaris, el coneixement que hi tenien de la problemàtica que suposen els 

mals hàbits de les tovalloletes i el comportament que duien a terme a la llar.  

 

La següent taula permet fer una comparativa sobre l‟actitud, el coneixement i el 

comportament que tenen els usuaris que han contestat l‟enquesta. Diferenciant els 

residents del Terme Municipal de Manacor, la PAMIB, la PFIB i la mitjana general de 

les respostes dels enquestats.  
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Q's de l'enquesta 
Global T.M Manacor PAMIB PFIB 

 SD  SD  SD  SD 

Actitud 

 Compromís amb l’entorn  

(Q3) 4,32 0,73 4,27 0,76 4,41 0,67 4,28 0,75 

Control sostenible a casa  

(Q4) 4,16 0,80 4,09 0,84 4,27 0,76 4,23 0,70 

Esforç per fer usos sostenibles  

(Q5) 4,72 0,66 4,69 0,71 4,75 0,60 4,79 0,54 

Mitjana Actitud 4,40 0,59 4,35 0,62 4,48 0,54 4,43 0,53 

Coneixement 

Paper higiènic humit  

(Q18) 3,18 1,42 3,18 1,43 3,20 1,41 3,09 1,43 

Descomposició de les tovalloletes 

biodegradables  

(Q19) 4,38 0,97 4,40 0,96 4,36 0,97 4,28 1,05 

Etiqueta biodegradables en les 

tovalloletes  

(Q20) 4,15 1,05 4,19 1,04 4,12 1,06 4,05 1,10 

Impacte a la xarxa de sanejament 

(Q21) 4,72 0,64 4,73 0,60 4,70 0,70 4,67 0,62 

Materials de les tovalloletes  

(Q22) 3,89 1,04 3,92 1,02 3,87 1,04 3,78 1,08 

Impacte al medi ambient  

(Q23) 4,64 0,69 4,67 0,64 4,63 0,76 4,55 0,75 

Descomposició a curt termini  

(Q24) 4,24 0,98 4,25 1,00 4,24 0,97 4,21 0,89 

Mitjana Coneixement 4,17 0,64 4,19 0,62 4,15 0,65 4,09 0,69 

Comportament 

Tovalloletes pel vàter  

(Q15) 4,60 1,00 4,58 1,01 4,70 0,85 4,35 1,28 

Ús tovalloletes durant el 

confinament  

(Q16) 4,55 0,85 4,54 0,84 4,58 0,83 4,54 1,00 

Tovalloletes per la paperera  

(Q17) 4,33 1,19 4,32 1,18 4,41 1,13 4,08 1,39 

Mitjana Comportament 4,50 0,77 4,48 0,77 4,56 0,70 4,34 0,95 

Taula 1. Mitjana (  ) i desviació estàndard (SD) de les preguntes Likert-Scale (escala 1-5) sobre actitud, coneixement i comportament per zones de residència 
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Els habitants del T.M de Manacor, en comparació a les altres zones de residència, són 

els que presenten un menor compromís amb la protecció de l‟entorn i un comportament 

més insostenible a casa. La PAMIB mostra els valors més sostenibles en quant als usos 

de les tovalloletes, demostrant que a l‟hora d‟utilitzar tant tovalloletes com tovalloletes 

biodegradables les depositen a la paperera. Els habitants del T.M de Manacor són els 

que tenen una major mitjana en quant a l‟enteniment sobre els impactes que provoquen 

les tovalloletes a l‟entorn natural i els problemes tècnics que provoquen en les xarxes de 

sanejament i a les EDAR‟s. Les preguntes (Q18 i Q22) en relació al coneixement de la 

problemàtica de les tovalloletes mostren les mitjanes més baixes de tota la gràfica.  

El coneixement és el que mostra una mitjana global més baixa i en que al T.M de 

Manacor hi trobem els habitants amb una major mitjana global del coneixement en 

comparació a les altres zones de residència i és la zona que més coneixen les 

problemàtiques que provoquen les tovalloletes.  

A diferència del coneixement, els residents de Manacor són els que mostren la pitjor 

actitud relativa a la protecció i conservació de l‟entorn natural en paritat a la PAMIB i 

PFIB, encara que la mitjana que presenta el municipi manacorí té un valor elevat.  

El comportament és el valor ambiental que exposa una mitjana més elevada suposant un 

total de 0,10 i 0,33 punts més que l‟actitud i el coneixement ambiental, respectivament. 

Del comportament de cada persona depèn la sostenibilitat del medi ambient i per això 

resulta ser l‟acció ambiental més fonamental, en que els manacorins es situen a 0,02 

punts de la mitjana global.  

La PAMIB presenten el millor comportament amb una disparitat de 0,22 punts per 

sobre de la PFIB, que són els que presenten un comportament més insostenible. Pel que 

fan les mitjanes d‟actitud, coneixement i comportament es pot concloure que el T.M de 

Manacor representa el valor més baix en quant a actitud ambiental en comparació a les 

altres zones de residència. En general, la mitjana relativa al coneixement de la 

problemàtica de les tovalloletes resulta ser inferior a les mitjanes referents a l‟actitud i al 

comportament ambiental.  

Les mitjanes més baixes de la Taula 1 corresponen a la Q18 (el paper higiènic humit es 

pot llançar al vàter) i la Q22 (la fabricació de les tovalloletes biodegradables es fan amb 

materials que no afecten al medi ambient quan aquestes són llançades al vàter) 

- A la Q18 s‟hi troben unes mitjanes que no superen tant sols el 3,20 punts, 

indicant un gran desconeixement sobre el paper higiènic humit. La terminologia 

d‟aquest producte pot donar lloc a la confusió i a dur a terme un mal 

comportament, ja que al veure al paquet el nom de “paper higiènic humit” la 

gent pot ser actuï igual que amb el paper higiènic quan realment aquests 

elements romanen un elevat període de temps a l‟entorn natural provocant un 

impacte al medi ambient.  
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- A la Q22, la mitjana més elevada correspon als residents de Manacor, encara 

que, presenten una mitjana amb un valor inferior a 4 significant que generalment 

les persones pensen que les tovalloletes biodegradables es poden llançar al vàter. 

El terme “biodegradable” resulta ser molt ambigu, ja que les tovalloletes es 

degraden a llarg termini però durant el transcurs des del seu llançament al vàter 

fins arribar a les Estacions Depuradores (curt-mitjà termini) provoquen una 

acumulació a les xarxes de sanejament i una deposició a l‟entorn natural 

d‟elements (com plàstics) que componen les tovalloletes impactant sobre medi 

ambient. La OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) acusa als fabricants 

de tovalloletes de fer una publicitat enganosa, demanant als productors que la 

retirin. 

3.2 Edat i gènere 

Al següent gràfic (Figura 3) s‟ha distribuït en quatre grups d‟edat els valors ambientals 

que presenten cada un d‟aquests grups diferenciant entre actitud, coneixement i 

comportament dins el T.M de Manacor. L‟actitud augmenta amb l‟edat, les persones 

majors de 64 anys són les que presenten una mitjana més elevada (4,64).  

 

 

 

 

Els grups d‟edat compresos entre 30 – 49 anys i 50 – 64 anys és la població que 

representa un millor coneixement sobre tovalloletes i millor comportament pro-

ambiental en relació a la problemàtica d‟aquestes. Per contra, els habitants menors de 30 

anys és el grup que mostra una pitjor actitud, coneixement i comportament. 

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

16-29 anys 30-49 anys 50-64 anys >64 anys

Actitud

Coneixement

Comportament

Figura 3. Actitud, coneixement i comportament ambiental per grups d’edat al T.M de 

Manacor 
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Els valors més baixos en relació al comportament els trobem en la població jove i també 

en la població major de 64 anys. Hi apreciem una diferència de 0,52 punts  entre el grup 

d‟edat amb pitjor comportament i el grup amb millor comportament. La població 

compresa entre els 50 i 64 anys, són el grup d‟edat amb un millor comportament pro-

ambiental. Estudis previs (Gema de Esteban Curiel et al., 2000) destaquen que els 

individus d‟edats compreses entre els 25 a 44 anys són els que mostren major interès 

ambiental, al contrari que els grups de major edat.  

En quant al gènere dels enquestats, les dones presenten millors mitjanes en quant a 

actitud ambiental, en coneixement de la problemàtica de les tovalloletes i en el 

comportament pro-ambiental (Figura 4). 

 

 

La figura referent a les actuacions per gènere (Figura 4) mostra com les dones resulten 

tenir actuacions més sostenibles ambientalment que els homes tant en actitud, 

coneixement i comportament. En quant a l‟actitud, els homes es situen per sota de les 

dones amb una diferència de 0,17 punts. Pel que fa el coneixement, les dones es troben 

a 0,27 punts per sobre dels homes i en relació al comportament, és el valor ambiental en 

que hi trobem una major diferència entre els diferents gèneres (0,33 punts de 

diferència). El gènere femení presenta uns valors ambientals mitjans de 4,41 punts, 

mentre que el gènere masculí presenta un valor de tan sols 4,16 punts. 

 

Al medi ambient s‟hi diferencien diferents rols, destacant que els comportament pro-

ambientals es relacionen amb les actuacions del gènere femení degut a que els 

estereotips tradicionals veu a la dona com al gènere que cuida dels fills igual que del 

planeta. A la mateixa manera, persones del gènere masculí no duen a terme els 

comportaments pro-ambientals que té el gènere femení pel simple fet de tenir una visió 

feminitzada en relació a aquests comportaments (Swim, J. K., Gillis, A. J., & Hamaty, 

K. J. et al., 2020).  
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Figura 4. Actitud, coneixement, comportament i desviació estàndard per gènere al T.M de 

Manacor 
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El màrqueting relacionat amb l‟ecologia abraça àrees en les que generalment les dones 

tendeixen a participar-hi més que els homes (àrea de neteja, preparació d‟aliments, 

bugaderia i manteniment domèstic entre d‟altres). És a dir, l‟ambientalisme i el 

conservacionisme reflecteixen la criança del medi ambient, que mostren trets de 

prototips femenins (Brough, A. R., Wilkie, J. E., Ma, J., Isaac, M. S., & Gal, D. et al., 

2016). A més a més, segons una enquesta realitzada per Ogilvy Earth mostra que el 

“tornar-se verd” és considerat més femení que masculí.  

 

 

3.3 Seccions censals 

L‟elaboració del següent gràfic (Figura 5) mostra, per seccions, els valors ambientals 

que presenten aquestes zones al nucli de Manacor. Les seccions censals ordenades amb 

una pitjor actitud ambiental són les seccions D, K, F i G; i les seccions P, J, L i M són 

les que presenten una mitjana d‟actitud ambiental més elevada. La mitjana d‟actitud de 

la resta de les seccions es troben compresos entre 4,3 - 4,5 punts.  

 

 
 

 

Les que presenten uns valors de coneixement més baixos són les seccions G, H, M i L; 

mentre que les que presenten una mitjana més elevada referida al coneixement són les 

seccions P, N, F i A. Finalment, referint-se al pitjor comportament ambiental són les 

seccions E, G, K i H; i les seccions O, D, Ñ, i A presenten el millor comportament pro-

ambiental.  

 

A Porto Cristo, hi trobem uns valors mitjans d‟actitud semblants entre les diferents 

seccions en que pràcticament no hi trobem cap diferència significativa Referint-se al 

coneixement, la secció A presenta el valor més alt, mentre que la secció B resulta ser la 

secció amb una mitjana de coneixement més inferior. Finalment, la secció A és la que 

presenta una millor mitjana de comportament pro-ambiental i la secció B representa el 

comportament més baix (Figura 6). 
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Figura 5. Actitud, coneixement i comportament per seccions al Nucli de Manacor 
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Al nucli de Manacor, les seccions censals amb una pitjor actitud ambiental representen 

els següents valors: 4,19, 4,26, 4,29 i 4,29; i les seccions amb la millor actitud mostren 

aquests valors: 4,54, 4,53, 4,52 i 4,51 i en que la diferència entre la secció amb menys 

actitud i la de major actitud és de 0,35 punts. A les seccions censals a Porto Cristo es 

veu que els valors més alts en quant a actitud ambiental són de 4,31 i de 4,29, mentre 

que la secció amb una pitjor actitud és de 4,28. S‟aprecia que a Manacor la secció amb 

millor actitud supera per 0,23 punts a la secció amb una mitjana més elevada en actitud 

a Porto Cristo. En quant al coneixement, les seccions amb una mitjana més baixa al 

nucli de Manacor tenen els següents valors: 4,05, 4,10, 4,12 i 4,13; mentre que les que 

presenten una mitjana més elevada referida al coneixement tenen aquestes mitjanes: 

4,37, 4,29, 4,28 i 4,27. A Porto Cristo, la secció amb un millor coneixement de la 

problemàtica té un valor de 4,41 punts i la que presenta un pitjor coneixement presenta 

una mitjana de 4,09 punts. Per contra de la comparativa de l‟actitud, hi trobem una 

major diferència entre la secció amb menor i major coneixement (0,32 punts). Referint-

se al pitjor comportament ambiental a les seccions del nucli de Manacor, es veuen els 

següents valors: 4,26, 4,30, 4,37 i 4,39; i les seccions amb millor comportament pro-

ambiental presenten aquestes mitjanes: 4,75, 4,72, 4,69, i 4,66. Entre la secció E i la O 

hi trobem una diferència total de 0,49 punts. Les secció de Porto Cristo amb millor 

comportament representa un valor de 4,64 i la pitjor mostra un valor de 4,41 punts.  

 

El rang relatiu al conjunt global dels valors ambientals (Actitud, Coneixement i 

Comportament) va des del valor 4,51(més positiu) fins al valor 4,21(més negatiu). Les 

seccions amb millor situació són: P, O , la secció A de Porto Cristo, Ñ i L. Per contra les 

seccions H, la secció B de Porto Cristo, K, E, G són les que es situen en una pitjor 

situació.  

 

S‟han elaborat els següents mapes (Figures 7-12) amb l‟objectiu de facilitar de manera 

visual la distribució i representació per seccions de l‟actitud, el coneixement i el 

comportament al nucli de Manacor i a la totalitat del municipi.  Es pot observar com a la 

zona Nord del municipi hi trobem una millor actitud ambiental, coneixement de la 

problemàtica que provoquen les tovalloletes i comportament pro-ambiental en 

comparació a la zona Sud i Sud-Est del Terme Municipal de Manacor:
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Figura 6. Actitud, coneixement i comportament per seccions a Porto Cristo 
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Figura 7. Mitjana d’actitud ambiental per seccions al 

nucli de Manacor. 

Figura 8. Mitjana de coneixement ambiental per 

seccions al nucli de Manacor. 
Figura 9. Mitjana de comportament ambiental per 

seccions al nucli de Manacor. 

Figura 11. Mitjana de coneixement ambiental al T.M 

de Manacor. 

Figura 12. Mitjana de comportament ambiental al 

T.M de Manacor. 

Figura 10. Mitjana d’actitud ambiental al T.M de 

Manacor. 

Figura 10. Mitjana d’actitud ambiental al T.M de 

Manacor. 
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En quant als usos que fan els residents sobre les tovalloletes, podem veure com a la 

següent figura (Figura 13)  descriu que al T.M de Manacor hi trobem un total del 85% 

de residents que no utilitzen cap tipus de tovalloletes i per tant és un sector de la 

població que no contribueix a incrementar la problemàtica que presenten aquests 

elements. Per contra, el 15% sí utilitza tovalloletes i és un grup d‟habitants que poden 

ser culpables de la conservació del medi, depenent dels usos que hi facin.  

 

 
 

 

 

Per a poder veure quines actuacions duen a terme aquest 15% de residents que utilitzen 

tovalloletes s‟ha elaborat el següent gràfic: 

 

 
 

 

Es veu com la gent que utilitza tovalloletes, el 64% du a terme males actuacions a l‟hora 

de llançar-les pel vàter i per tant és el grup poblacional que provoca, mitjançant 

aquestes actuacions, la degradació de l‟entorn natural. Tant sols el 36% de la gent que 

utilitza tovalloletes ho fa de manera sostenible des del punt de vista ambiental (Figura 

14). 

15% 

85% 

Utilitzen algun tipus de tovalloletes

No utilitzen cap tipus de tovalloletes

36% 

64% 

Les tiren a la paperera Les tiren al vàter

Figura 13. Actuacions de les persones que utilitzen tovalloletes al 

T.M de Manacor. 

Figura 14. Usos de les tovalloletes al T.M de Manacor. 
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En relació als usos i actuacions que es fan de les tovalloletes al T.M de Manacor, un 

percentatge molt baix (15%) utilitza algun tipus de tovalloletes però la majoria 

d‟aquests residents que les utilitzen ho fan de manera que incrementen la problemàtica 

de les tovalloletes al ser llançades pel vàter i en conseqüència, afectant al medi ambient. 

Als següents gràfics (Figura 15-18) podem veure com a Porto Cristo hi trobem un 

percentatge inferior d‟habitants que utilitzen tovalloletes en comparació al nucli de 

Manacor i també, aquests habitants de Porto Cristo, duen a terme unes millors 

actuacions. Al nucli de Manacor, només el 34% que utilitzen tovalloletes duen a terme 

actuacions que beneficien al medi ambient; a Porto Cristo, un percentatge major (50%) 

llancen de manera correcte les tovalloletes, sense perjudicar així al medi ambient. 

 

 

 

 

3.4 Correlacions  

Per a finalitzar l‟anàlisi de dades es mostren els gràfics en que es correlacionen entre sí 

l‟actitud ambiental, el coneixement de la problemàtica dels usos de les tovalloletes i el 

comportament pro-ambiental de manera global i al T.M de Manacor amb l‟objectiu 

d‟observar l‟R
2
 i el nivell de relació que hi tenen els diferents valors ambientals: 
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Figura 15. Actuacions de les persones que utilitzen 

tovalloletes al nucli de Manacor. 

Figura 17. Actuacions de les persones que utilitzen 

tovalloletes a Porto Cristo. 

Figura 16. Usos de les tovalloletes al nucli de 

Manacor. 

Figura 18. Usos de les tovalloletes a Porto Cristo 



  

15 

 

 

 

 

y = 0,222x + 3,4723 

R² = 0,0578 
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

A
ct

it
u

d
 

Coneixement 

y = 0,3818x + 2,455 

R² = 0,2145 
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

C
o

n
ei

x
em

en
t 

Comportament 

y = 0,1637x + 3,661 

R² = 0,0456 
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

A
ct

it
u

d
 

Comportament 

y = 0,2785x + 3,1733 

R² = 0,0768 
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

A
ct

it
u

d
 

Coneixement 

y = 0,3849x + 2,4661 

R² = 0,2311 

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

C
o

n
ei

x
em

en
t 

Comportament 

y = 0,1919x + 3,4807 

R² = 0,0569 
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

A
ct

it
u

d
 

Comportament 

Figura 19. Relació comportament-actitud (Global). Figura 20. Relació coneixement-actitud (Global). Figura 21. Relació comportament-coneixement (Global). 

Figura 23. Relació coneixement-actitud (T.M de 

Manacor). 
Figura 24. Relació comportament-coneixement (T.M de 

Manacor). 

Figura 22. Relació comportament-actitud (T.M de 

Manacor). 
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Finalment, els gràfics en que es correlacionen l‟actitud, el coneixement i el 

comportament (Figura 19-24) presenten unes correlacions dèbils entre sí. La relació 

entre coneixement i comportament és la que presenta un R
2
 més elevat en comparació a 

la correlació entre comportament-actitud i coneixement-actitud, encara que aquesta no 

mostri una adequació fiable. Un major coneixement fa que es duguin a terme unes 

actituds favorables per a promoure una millor qualitat ambiental (Ramsey & Rickson et 

al., 1977).  

El model KAB (relacions entre el Coneixement, Actitud i Comportament de l‟anglès 

Knowledge-Attitudes-Behaviour) ha estat criticat per autors de la comunitat d‟educació 

ambiental que afirmen les limitacions d‟aquest model referides a la falta d‟interaccions 

de factors que poden governar el comportament (Robelia, B., & Murphy, T. et al., 

2012). Com s‟ha demostrat a la Figura 3 i Figura 4, factors com l‟edat i el gènere també 

influeixen en el desenvolupament d‟un comportament pro-ambiental. 

La base per a aconseguir un futur sostenible en quant a la conservació del medi ambient 

es basa en la millora del coneixement, en que aquest factor resulta ser determinant per a 

que augmentin les mitjanes relatives a l‟actitud i el comportament. Si aquests valors 

mitjans augmentessin de manera positiva a cada persona, s‟hi donaria lloc a una millora 

notòria en l‟entorn natural escala mundial. 

3.5 Problemàtica de les tovalloletes  

El conflicte de les tovalloletes es distribueix al llarg dels diferents territoris, en que les 

conseqüències dels mals usos d‟aquestes provoquen un incalculable degradació del 

medi i un cost econòmic de grans quantitats. La Directiva Marc de l‟Aigua estableix que 

les aigües residuals (combinació dels residus líquids que es generen a les cases, 

indústries, comerços...) han de ser tractades abans de retornar-les al medi. El T.M de 

Manacor, els darrers anys ha sofert danys a les xarxes d‟aigües urbanes degut al 

comportament dels habitants en relació a les tovalloletes i en que a l‟any 2019 es van 

pagar 50.000 euros de diners públics per a pal·liar els impactes d‟aquests elements. 

L‟EDAR de Manacor recull les aigües residuals de la població, les tracta per reduir-ne 

la contaminació i les retorna al torrent. Al llançar les tovalloletes al vàter obstaculitzen i 

afecten als equipaments d‟aigües residuals. 

 

 3.5.1 Composició de les tovalloletes 

 

Les tovalloletes, a diferència del paper higiènic, es troben compostes per una sèrie de 

materials que impossibiliten la seva descomposició a curt termini sent més pesades, 

denses i fortes que el paper higiènic. Qualsevol tipus de tovalloletes (desmaquillants, 

biodegradables, d‟un sol ús...) no es descomponen durant el transcurs que es duu a 

terme des del vàter fins a les Estacions Depuradores d‟Aigües Residuals degut als 

diferents elements que composen les tovalloletes, deixant una petjada ambientalment 

insostenible per l‟entorn natural. Els impactes que s‟esdevenen de les tovalloletes es deu 

als materials que conformen les tovalloletes.  

 

Els anàlisis de diferents tovalloletes comercials revelen que més d‟un 90% contenen 

cel·lulosa, una combinació de PET (tereftalat de polietilè) i cel·lulosa o només PET 
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(Briain, O. Ó., Mendes, A., McCarron, S., Healy, M. G., & Morrison, L. et al., 2020). 

Aquestes tovalloletes formades per materials químics afecten en gran mesura al medi 

ambient i que com a resultat del seu trencament mecànic durant el transcurs per les 

xarxes de sanejament i al tractament a les EDAR, aquests components químics es 

mantenen a l‟entorn natural impossibilitant pràcticament la seva desaparició al medi 

ambient.  

 

En set marques diferents de tovalloletes humides de més d‟un ús i en tres marques de 

tovalloletes d‟un sol ús es van identificar fibres plàstiques. El polímer més comú que 

s‟hi trobaven a aquestes fibres plàstiques és el Polièster (PET) seguit del Polietilè d‟alta 

densitat (HPDE)  (Muñoz, L. P., Baez, A. G., McKinney, D., & Garelick, H. et al., 

2018). La presència del plàstic en les tovalloletes resulta ser un material comú i a l‟hora 

perillós des del punt de vista ambiental, ja que és un material que si no s‟elimina es pot 

mantenir al medi ambient durant un període llarg de temps.  Les tovalloletes perden un 

29% de la resistència en condicions humides, mentre que el paper higiènic en perd el 

90% (Orr, B., & Karadagli, F. et al., 2018), les tovalloletes quan es troben en aquestes 

condicions segueixen conservant la seva forma degut als materials pels qual estan 

formades i que possibiliten mantenir la resistència durant el pas del temps.  

 

La qüestió principal de la problemàtica que suposen els materials que conformen les 

tovalloletes és el llarg temps de conservació en que aquests materials químics es 

mantenen al medi. Encara que les tovalloletes passin per diferents processos de 

desintegració al llarg de les xarxes de sanejament i a les Estacions d‟Aigües Residuals, 

els micro plàstics no es descomponen i es mantenen presents a l‟entorn natural. També, 

els plàstics que composen les tovalloletes provoquen un forçament pels equipaments 

situats a les canonades a l‟hora de descompondre aquestes tovalloletes provocant la 

degradació creixent en les funcions que duen a terme i que per tant provoquen un 

impacte econòmic degut a les reparacions que s‟hi ha de dur a terme. Per altra banda, 

quan es descomponen les tovalloletes, els plàstics es mantenen dins el medi ambient 

provocant una sèrie d‟impactes ambientals. Aquests micro plàstics afecta a les persones 

en darrera instància a través de la cadena alimentària, ja que anteriorment són ingerits 

per altes espècies animals (Coppock, R. L. et al., 2017).  

 

 3.5.2 Impacte ambiental 

 

El llançament de qualsevol tipus de tovalloleta al vàter provoca una sèrie de 

problemàtiques al llarg del transcurs d‟aquest element fins a les Estacions Depuradores 

d‟Aigües Residuals, afectant a varis components de l‟entorn natural durant el 

recorregut. El màrqueting de les empreses productores, el poc control dels etiquetatges 

per part del govern i els consumidors de tovalloletes són els responsables per qual depèn 

la sostenibilitat i la conservació del medi ambient i en que les males actuacions 

d‟aquests s‟esdevenen uns impactes ambientals i econòmics a totes les escales.  

 

Les persones que utilitzen tovalloletes i duen a terme un mal comportament al llançar-

les pel vàter provoquen la deposició d‟aquestes dins el clavegueram. Aquests elements 

es combinen amb altres efluents dins de la xarxa d‟aigües urbanes com olis, greixos, 

aliments, xampú, cabells... acumulant-se i provocant un bloqueig a la xarxa d‟aigua, 

creant embossos i danys als equipaments que possibiliten la conducció de l‟aigua cap a 

les Estacions Depuradores d‟Aigües Residuals. Aquests bloquejos afecten a la 

conducció del sistema d‟aigües residuals provocant fuites i inundacions en la xarxa que 
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repercuteixen negativament al medi ambient (Alda‐Vidal, C., Browne, A. L., & 

Hoolohan, C. et al., 2020).  

 

El desplaçament de les tovalloletes, juntament amb les aigües residuals es duen a terme 

als sistemes de clavegueram i dirigint-se cap a les plantes de tractament. Aquest 

transport depèn del diàmetre de la canonada, el pendent, el cabal i la velocitat del flux 

de les aigües residuals. La freqüència i la quantitat de descàrrega de les tovalloletes 

també són factors claus a l‟hora d‟impactar al medi, ja que si hi trobem una descàrrega 

de grans quantitats en un període curt de temps s‟acumularan i embossaran el 

clavegueram (Orr, B., & Karadagli, F. et al., 2018). Aquesta situació provoca 

deterioraments en els sistemes de conducció d‟aigua urbana i residual i als equipaments 

de les Estacions Depuradores d‟Aigües Residuals, en que les administracions públiques 

han de reparar els danys causats pels mals comportaments ambientals dels consumidors 

de tovalloletes any rere any. 

 

Els sistemes de sanejament no es troben preparats per eliminar productes d‟higiene d‟un 

sol ús i les Estacions Depuradores d‟Aigües Residuals no retenen productes com les 

tovalloletes i que aquestes acaben en cursos d‟aigua i ambient marins. A més a més, en 

arribar les tovalloletes a les EDAR provoquen una obstrucció, danyant els equipaments 

com les pantalles, les bombes, les trituradores, les mescladores... que conformen 

aquestes EDAR. Les empreses globals d‟aigües residuals informen que les tovalloletes 

són les principals responsables de la majoria d‟obstruccions a les canonades i bombes 

en les xarxes de clavegueram.  

 

L‟impacte més preocupant és de caràcter ambiental i es relaciona amb els micro plàstics 

(definits com partícules de menys de 5 mm) que conformen les tovalloletes, en que 

durant el transcurs de les tovalloletes es depositen en entorns aquàtics i al arribar a les 

EDAR, aquests materials no es descomponen i es mantenen encara a l‟entorn natural. A 

les tovalloletes s‟identifiquen varis tipus de fibres plàstiques, la qual cosa significa que 

contribueixen a una contaminació micro plàstica a l‟entorn natural i que els micro 

plàstics són una font de contaminació química.  

 

3.6 Propostes de millora 

 

Elaborar una línia d‟actuació entre diferents països per a canviar el paradigma des de la 

visió ambiental amb l‟objectiu d‟eliminar les tovalloletes formades amb materials 

plàstics. Aconseguint que les empreses productores de les tovalloletes elaborin elements 

el màxim ecològics i sostenibles per l‟entorn natural, i en que hi hagi un major rigor a 

l‟hora d‟etiquetar certes tovalloletes com a biodegradables i com a paper higiènic humit. 

 

Les campanyes d‟educació ambiental, tant al T.M de Manacor com a altres zones de 

residència, han de fer èmfasi en quant a la nomenclatura de “biodegradable” i de “paper 

higiènic humit”, explicant que igualment impacten negativament al medi ambient. A 

més de campanyes sobre les tovalloletes, s‟haurien de dur a terme campanyes referides 

a actuacions més generals per a millorar els comportaments pro-ambientals i prosperar 

un desenvolupament més sostenible. 

 

Al T.M de Manacor resulta de vital importància elaborar diferents campanyes de 

conscienciació ambiental de manera presencial a diferents escoles i instituts del T.M de 
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Manacor amb l‟objectiu de dirigir la campanya als habitants més joves que cursen 

Educació Primària, E.S.O, Batxillerat i Cicles Formatius. Són el grup de població amb 

les mitjanes més baixes en quant a actitud ambiental, coneixement del impactes de les 

tovalloletes i comportament pro-ambiental i que per tant, resulta ser el grup de població 

objectiu per a intentar inculcar uns valors de caràcter pro-ambiental per a la millora de 

la conservació de l‟entorn natural i dels sistemes d‟aigües del T.M de Manacor. 

 

Identificar mitjançant enquestes municipals els grups de població que utilitzen de 

manera quotidiana les tovalloletes per a la seva higiene personal ja que la majoria de 

persones que sí utilitzen les tovalloletes duen a terme un mal comportament llançant-les 

pel vàter. Segons les factures subministrades per la SAM (Empresa de Serveis del 

Municipi de Manacor), des del Gener del 2014 fins al Febrer de 2020 s‟ha pagat un total 

de 143.752€ en manteniment i reparacions de les xarxes d‟aigües urbanes del T.M de 

Manacor amb les tovalloletes com a protagonistes d‟aquest impacte econòmic.  

D‟aquesta manera es podrien fer campanyes ambientals dirigides única i exclusivament 

als habitants que utilitzen aquest element amb l‟objectiu d‟educar-los de manera que 

desenvolupin un comportament amb harmonia amb l‟entorn natural. A les seccions G, 

H, M i L del nucli de Manacor i la secció B de Porto Cristo també s‟haurien de dur a 

terme campanyes per a la sensibilització dels impactes que provoquen les tovalloletes, 

ja que són les seccions que presenten una mitjana més baixa en quant al coneixement de 

la problemàtica de les tovalloletes. A més a més, resulta necessari dur a terme diferents 

campanyes ambientals per la zona sud de la costa del T.M de Manacor (Cales de 

Mallorca, S‟Estany d‟en Mas, Cala Murada) i els disseminats situats al sud i sud-est del 

nucli de Manacor 

 

Augmentar la freqüència de neteja de les xarxes d‟aigües urbanes per reduir grans 

aglomeracions de tovalloletes i evitar així embossos en la xarxa d‟aigua. També 

s‟hauria d‟incrementar el seguiment dels mals usos de la població per a sancionar els 

habitatges en que es localitzin tovalloletes al clavegueram. Mitjançant les sancions als 

residents dels habitatges que fan un mal ús de les tovalloletes, s‟aconseguiria que els 

habitants fessin autocrítica i així els faria replantejar a desenvolupar comportaments 

perjudicials pel medi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

20 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Aquest treball exposa com la població del T.M de Manacor, en general, està 

conscienciada sobre la problemàtica de les tovalloletes mostra un comportament pro-

ambiental. Per contra, s‟hi destaca una falta de coneixement sobre les tovalloletes 

biodegradables i paper higiènic humit, la qual cosa es pot deure al mal ús d‟aquesta 

terminologia per part de les empreses. A més, trobem diferències segons l‟edat, el 

gènere i seccions censals, per la qual cosa es podrien realitzar futures campanyes 

d‟educació centrades en la població que presenta un pitjor coneixement i comportament 

a aquesta problemàtica. 

 

Per a dur a terme una solució global dels usos de les tovalloletes i aconseguir un 

desenvolupament sostenible del medi és necessari una millora en la conscienciació 

ambiental a escala mundial en el que tots els components de la població s‟haurien de 

comprometre a prosperar de manera coordinada per aconseguir un entorn natural 

sostenible, des de les empreses productores de tovalloletes fins als usos quotidians que 

es duen a terme a la llar. Cap tipus de tovalloleta es degrada durant el transcurs del vàter 

fins a les Estacions Depuradores d‟Aigües Residuals, la qual cosa l‟etiqueta de 

“biodegradable” als paquets de tovalloletes s‟hauria de valorar des d‟un punt de vista a 

curt termini per no donar lloc a confusió als consumidors que desconeixen la 

problemàtica de les tovalloletes i es converteixen en un possible grup de població que 

perjudica l‟entorn natural. L‟etiquetatge de les tovalloletes que asseguren ser 

biodegradables o que poden llançar-se al vàter necessita una normativa restrictiva a 

nivell global per impedir aquests etiquetatges enganosos i molt perjudicials pel medi 

ambient. Els consumidors però, tenen més culpabilitat que les empreses que fabriquen 

les tovalloletes referint-se als impactes que provoquen les tovalloletes, ja que són els 

que duen a terme l‟inici dels impactes d‟aquestes. Els costos econòmics per a reparar les 

xarxes d‟aigües urbanes augmenten anualment per conseqüència dels mals 

comportaments en els usos de les tovalloletes; si les persones tinguessin un 

comportament pro-ambiental, aquestes despeses en reparacions es podrien convertir en 

inversions futures per a realitzar diferents campanyes ambientals (dirigides als grups de 

població corresponents), millores en les xarxes a escala municipal o augmentar la 

vigilància en els usos que fa la població sobre les tovalloletes i aconseguir així un 

desenvolupament sostenible.  

 

L‟adquisició de valors pro-ambientals mitjançant una educació ambiental constant i que 

abasti tota la població del municipi és el primer pas per a aconseguir la sostenibilitat de 

l‟entorn natural en el qual habitem. És de vital importància fer conèixer a tots els 

residents els materials que conformen les tovalloletes i els impactes ambientals i 

econòmics que provoca el llançament d‟aquestes, conscienciant a la gent de que han 

d‟imposar el seu comportament pro-ambiental per sobre dels etiquetatges ambigus que 

moltes tovalloletes presenten al ser comercialitzades. Per això és necessari augmentar la 

mitjana en relació al coneixement de la problemàtica dels usos de les tovalloletes ja que 

resulta ser la mitjana global més baixa en comparació a l‟actitud i el comportament pro-

ambiental. Si bé és cert que el comportament no presenta una correlació forta amb el 

coneixement però l‟increment del coneixement tindria com a conseqüència una millora 

en les mitjanes d‟actitud i comportament de les persones. És cert que hi trobem un 

percentatge baix (15%) de residents al T.M de Manacor que utilitzen tovalloletes però el 

conflicte regeix en que aquest grup de població que sí utilitza tovalloletes ho fan duent a 

terme accions que afecten al desenvolupament sostenible del medi, ja que un 64% que 
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utilitza tovalloletes les llança al vàter. La solució a la problemàtica de les tovalloletes és 

aconseguir educar ambientalment a tota la població amb l‟objectiu de que es duguin a 

terme uns hàbits sostenibles a casa. 
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7. ANNEXOS 

 

a. Annex 1. Campanyes de conscienciació per a la problemàtica de les 

tovalloletes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Campanya per als usos de 

les tovalloletes a Mallorca 

Figura 2. Campanya per als usos de les 

tovalloletes a València 

Figura 3. Campanya per als usos de 

les tovalloletes a Cadis 

Figura 4. Campanya per als usos de les 

tovalloletes a Nova York 
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b. Annex 2. Enquesta elaborada sobre els hàbits sostenibles a la llar. 

 

Q1 Et convido a participar en la següent enquesta sobre hàbits sostenibles a la llar. 

Aquesta és una enquesta d'investigació per a la realització d'un treball de fi de grau de la 

Universitat de les Illes Balears. 

 

L'enquesta té una durada aproximada de 5 minuts. És anònima i les respostes són 

confidencials. Aquest estudi ha estat aprovat pel Comitè d'Ètica de la Recerca (CER) de 

la Universitat de les Illes Balears (#151CER20). 

 

Per començar l'enquesta, premi a baix el botó "Dono el meu consentiment". A el fer-ho 

reconeix que la seva participació és voluntària i que pot interrompre o abandonar 

l'enquesta si ho desitja. 

o Dono el meu consentiment 

o No dono el meu consentiment, no desitjo participar 

 

 

 

Q2 Indica, per favor, el nivell d'acord/de desacord amb les afirmacions següents. 

 

Figura 5. Campanya per als usos de les tovalloletes durant el confinament per 

la COVID-19 
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Q3 Em considero una persona compromesa amb la protecció de l'entorn 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 

 

 

Q4 Considero que tinc un comportament sostenible a casa (controlo el meu consum 

d'aigua, evito el malbaratament energètic, separo els residus i reciclo). 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 

 

 

Q5 Crec que tots ens hauríem d'esforçar a fer un ús sostenible de l'aigua a casa, per 

exemple, tancant l'aixeta mentre ens rentem les dents 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 
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Q6 Quins d'aquests productes has llançat pel vàter el darrer mes? (Marca totes les 

respostes necessàries) 

▢ Tovalloletes humides 

▢ Tovalloletes humides biodegradables 

▢ Paper higiènic 

▢ Paper higiènic humit 

▢ Tovalloletes desmaquillants, tovalloletes facials 

▢ Bastonets, tiretes, discos de cotó 

▢ Cabells (per exemple, després de dutxar-te, afaitar-te o tallar-te el pèl) 

▢ Olis, greixos 

▢ Restes de menjar, menjar en mal estat 

▢ Plàstics 

▢ Pintures, dissolvents 

▢ Burilles, restes de tabac 

▢ Productes d'higiene femenina (compreses, tampons) 

▢ Preservatius 

▢ Bolquers (paquetes) 

 

Q7 Al bany del teu habitatge, tens una paperera? 

o Sí 

o No 
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Q8 Quin és el mètode higiènic que utilitzes més comunament a casa després de realitzar 

les teves necessitats? (Pots marcar un màxim de 2 respostes, si cal) 

▢ Aigua (com a ús de bidet) 

▢ Paper higiènic 

▢ Tovalloletes 

 

 

Q9 En el teu habitatge, tens algun membre de la família que sigui menor de 5 anys? 

(Filles, fills, germanes, germans, nétes, néts ...) 

o Sí, i comunament fem servir tovalloletes per a la seva higiene 

o Sí, i rarament fem servir tovalloletes per a la seva higiene 

o Sí, i mai fem servir tovalloletes per a la seva higiene 

o No, no convisc amb cap nen / nena menor de 5 anys 

 

 

Q10 En el teu habitatge, convius amb algun animal domèstic? 

o Sí, i comunament fem servir tovalloletes per a la seva higiene 

o Sí, i rarament fem servir tovalloletes per a la seva higiene 

o Sí, i mai fem servir tovalloletes per a la seva higiene 

o No, no convisc amb cap animal domèstic 

 

 

Q11 Amb quina freqüència fas servir les tovalloletes? 

o Mai, no utilitzo tovalloletes 

o Poques vegades 

o De forma ocasional, diverses vegades al mes 

o Diverses vegades a la setmana, però no diàriament 

o Diàriament, al menys un cop al dia 
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Q12 On fas servir les tovalloletes? 

o Dins casa 

o Fora de casa 

o Fora i dins de la casa 

o No utilitzo tovalloletes 

 

 

Q13 Les persones amb les que convisc... 

o Totes tiren les tovalloletes pel vàter 

o La majoria llença les tovalloletes pel vàter 

o La majoria tiren les tovalloletes per la paperera 

o Totes tiren les tovalloletes per la paperera 

o Ningú a casa utilitza tovalloletes 

 

 

 

Q14 Indica, per favor, el nivell d'acord/de desacord amb les afirmacions següents. 

 

 

Q15 Quan ús tovalloletes les tir pel vàter 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 
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Q16 Durant el confinament a causa del coronavirus, el meu ús de tovalloletes ha 

augmentat 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 

 

Q17 Quan ús tovalloletes, encara que siguin biodegradables, les dipòsit sempre a la 

paperera 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 

 

 

Q18 El paper higiènic humit es pot llançar pel vàter 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 
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Q19 Al tirar tovalloletes a l'aigua, aquestes es desfan ràpidament al ser biodegradables i 

per tant no provoquen cap impacte negatiu sobre el medi ambient 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 

 

 

Q20 Si veiem l'etiqueta "biodegradable" a les tovalloletes podem llançar-les amb 

tranquil·litat pel vàter 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 

 

Q21 Llençar tovalloletes pel vàter causa problemes tècnics en les xarxes de sanejament 

(com embussos a les canonades) i en les plantes de depuració d'aigües <br> 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 
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Q22 Les empreses que fabriquen les tovalloletes biodegradables ho fan amb materials 

que no afecten el medi ambient quan aquestes són llançades pel vàter 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 

 

 

Q23 Llençar tovalloletes pel vàter causa problemes en el medi ambient, afectant 

directament a torrents, al medi marí i a les espècies que hi viuen 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 

 

 

Q24 Les tovalloletes estan fabricades amb materials que no permeten la seva 

descomposició a curt termini 

o Totalment en desacord 

o En desacord 

o Ni d'acord ni en desacord 

o D'acord 

o Totalment d'acord 
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Q25 Gairebé ja has acabat. Sempre en compliment amb el teu anonimat en l'ús 

acadèmic i estadístic  dels resultats de l'enquesta, necessitaríem que responguessis a 

algunes  preguntes sobre tu. 

 

Q26 Quina edat tens? 

________________________________________________________________ 

 

 

Q27 Quin és el teu gènere? 

o Dona 

o Home 

o Un altre (per favor, indica-ho): 

________________________________________________ 

 

Q28 Quin és el teu nivell d'estudis? (Marca tots els estudis finalitzats i els que estàs 

cursant actualment si és el cas)  

▢ Cap 

▢ Educació Primària 

▢ Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) 

▢ Batxillerat 

▢ Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

▢ Cicle Formatiu de Grau Superior 

▢ Grau Universitari 

▢ Màster Universitari 

 

 

Q29 Quin és el teu lloc de naixement? 

o Illes Balears 

o A Espanya, però no a les Illes Balears 

o Fora d'Espanya 

 



  

33 

 

 

Q30 On vius actualment? 

o Manacor 

o Porto Cristo 

o S'Illot - Cala Morlanda 

o Cales de Mallorca 

o Son Macià 

o Cala Anguila -Mendia 

o Cala Murada 

o S'Estany d'en Mas 

o Un altre municipi de les Illes Balears (per favor, indica-ho): 

________________________________________________ 

o Un altre municipi fora de les Illes Balears (per favor, indica-ho): 

________________________________________________ 

 

 

 

Q31 Quin és el teu codi postal? 

________________________________________________________________ 

 

 

Q32 A quin tipus d'habitatge resideixes actualment? (Unifamiliar: La família ocupa tot 

l'edifici; Plurifamiliar: Al mateix edifici trobem diverses famílies) 

o Unifamiliar / Família nombrosa 

o Unifamiliar / Família no nombrosa 

o Plurifamiliar / Família nombrosa 

o Plurifamiliar / Família no nombrosa 

o Un altre tipus d'habitatge (per favor, indica-ho): 

________________________________________________ 
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Display This Question: 

If On vius actualment? = Manacor 

 

Q33 

 
 

 

Display This Question: 

If On vius actualment? = Manacor 
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Q34 Has assenyalat que vius a Manacor. Segons el mapa, en quina part de Manacor 

vius? 

o A 

o B 

o C 

o D 

o E 

o F 

o G 

o H 

o I 
o J 

o K 

o L 

o M 

o N 

o Ñ 

o O 

o P 
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Display This Question: 

If On vius actualment? = Porto Cristo 

 

Q35 

 
 

 

Display This Question: 

If On vius actualment? = Porto Cristo 

 

Q36 Has assenyalat que vius a Porto Cristo. Segons el mapa, en quina part de Porto 

Cristo vius? 

o A 

o B 

o C 

 

 

Q37 Per favor, escriu aquí qualsevol altre comentari relacionat amb aquesta enquesta 

________________________________________________________________ 

 


