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UN PROBLEMA A LA DERIVA

UN PROCÉS LENT

POC RECICLATGE A LA UE

DE CARA A UN MILLOR FUTUR

L’ABOCADOR MARÍ

LES VÍCTIMES
DEL PLÀSTIC

Uns 6,4 milions de tones van a parar als mars i oceans anualment.
D’aquest total, 270.000 tones suren i la resta se’n va al fons

5,25 trilions de

partícules de plàstic

pot trigar a descompondre’s
una ampolla de plàstic

Només un 26%
del plàstic

es recicla

Un 38% va
directe als
abocadors

El 36% es reutilitza per

fer energia i combustible

Tot i així, entre el 2006 i el 2012,
el reciclatge va augmentar en un

Alternatives al plàstic
- Bosses de roba

- Bosses amb midó

- Canya de bambú

- Cistells de vímet

- Carmanyoles de vidre

- Metall

etc.
Les escombraries marines suposen 13.000 milions de dòlars
en pèrdues de la indústria pesquera i danys marins, entre d’altres

El 80% dels residus es generen en terra
ferma i el 20% restant prové dels vaixells

I sobretot:reutilitzar i no generar residus

animals com balenes, dofins,
foques, tortugues i taurons moren
cada any per causes similars

100.000

d’aus marines moren anualment per ingesta de
plàstics i els elements tòxics que se’n desprenen

1.000.000

500-1.000 anys

+ 40%

A la zona est del remolí del Pacífic Nord s’hi ha solidificat una illa
de residus plàstics que acumula una superfície de 1.400.000 km2,
l’equivalent aproximadament a dues vegades l’extensió de França

Corrent oceànic Residus plàstics surant

Cinc grans illes d’escombraries 
Els residus plàstics contaminen mars i oceans

Alguns parlen del sisè continent. Són cinc gegantines plaques formades pels residus plàstics que s’han  
llençat als oceans i que els corrents marins gairebé han solidificat. Les illes, però, només són la punta 
de l’iceberg d’un problema mediambiental, ja que el 70% dels residus acaben al fons dels mars amb 
micropartícules que entren a la cadena alimentària dels animals. Són un cicle de mort.

Un món sense plàstic?  
El món busca alternatives a aquest  
producte químic

Segurament és inviable imaginar-se un món 
sense plàstic, però cal tenir en compte que una 
mala gestió dels residus és una llosa per a moltes 
generacions. L’incívic acte de tirar una bossa al 
camp, per exemple, és equivalent a generar un 
residu que durarà un mil·lenni. Potser no calen 
més invents, sinó recuperar materials que gairebé 
ja teníem als museus.
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