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Amb la tecnologia de què
disposem actualment no es
poden eliminar els
microplàstics dels oceans

Petits fragments de menys d’un
mil·límetre de mida que es formen
com a resultat del trencament i
fragmentació de deixalles més
grans

Microplàstics

Bossa de plàstic
450 anys

Xiclet
5 anys

Mocador de paper
3 mesos

Tiquet de tren
3 a 4 anys

Llumins
6 mesos

Burilla de cigar
1 a 2 anys

Encenedor
100 anys

Cor de poma
de dies a 6 mesos

Quan triga?

Ampolla de plàstic
100 a 1000 anys

A descomposar-se

Litoral
A les platges i ribes s'acumulen
quantitats de residus provinents
dels fons segons les corrents,
temporals i vents dominants.

 Al mar es poden trobar tot
tipus de residus, el plàstic
representa el 75%

Acumulació

Fons
Al fons marí s'acumula el
70% dels residus plàstics
que arriben al mar.

Superfície
En mig dels oceans s’han
descobert grans
acumulacions de plàstics en
superfície: les SOPES DE
PLÀSTIC. La més gran ocupa
1/3 de la mida d’Europa, i
tenen un gruix mig de 10 m
de fondària.

 

Usuaris de les
platges i litoral
Bosses de plàstic,
envasos, papers,
llaunes, burilles,
ampolles, restes
de pícnics, etc.

Infraestructures costaneres (ports, aqüicultura)
Deixalles d’activitats comercials i pesqueres a port.

10% zones litorals

Transport marítim
Càrregues perdudes,
deixalles abocades
directament per vaixells.

10% al mar

Activitat pesquera
Línies i xarxes, caixes
de plàstic i poliestirè,
boies, hams, etc.

Activitats nàutiques
Deixalles vàries.

 

Origen

Vores de les carreteres
i carrers
Bosses de plàstic,
envasos, papers, llaunes,
burilles, ampolles,
residus domèstics, etc.

Abocadors il·legals
Bidons, metalls,
runa, etc.

Origen domèstic
Bastonets d’orelles,
compreses i tampons,
tovalloletes humides,
tirats pel wc.

Activitats agrícoles
Envasos.

80% zones d’interior

Activitats
industrials
i comercials
Plàstic granulat,
residus varis,
químics, etc.

La majoria dels residus que es troben
al mar no provenen de terra endins: hi
arriben per mitjà dels rius, procedents
de ciutats i pobles de l’interior El que es tira al terra

es tira al mar

Planeta Blau

Planeta Plàstic

Els mars i oceans tenen
una importància vital
per a la Biosfera, per
a la vida al planeta

Els mars i oceans són el
destí final de gairebé

totes les deixalles
generades pels
humans, el 75%
dels quals són
plàstics i a dia

d’avui són
presents a tots
els oceans del

planeta

Si utilitzem els mars com abocadors sense mesura estem enverinant
una de les fons de recursos més precioses del nostre planeta.

Les interaccions entre
l’oceà i l’atmosfera
determinen els patrons
climàtics.

L’oceà és la llar de
nombrosos organismes des
de fa uns 3800 milions
d’anys i va ser habitat per
formes vivents molt abans
que terra ferma.

La producció d'O2 per part
del fitoplàncton i d’altres
vegetals marins com la
Posidònia Oceànica i altres
fanerògames marines
arriba al 70% de tot l’O2

mundial.

La major part de les
partícules trobades (92,4%)
al llarg de tots els oceans
són microplàstics (entre 0,33
i 4,75 mm), provinents de
partícules més grans que
s’han anat trencant.

Si tot el plàstic produït pels
humans els darrers 10 anys
fos paper film es podria
cobrir amb ell tota la
superfície del planeta.

Segons el tipus de plàstic,
els seus residus poden
romandre a l’aigua entre 150
i 1000 anys.

L’oceà ocupa
aproximadament el 71% de
la superfície terrestre, i
conté més del 95% de
l’aigua de tot el planeta
Terra. 

L’evaporació que té lloc a
l’oceà és la causant de la
major part de l’aigua de
pluja.
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Amb la tecnologia de què
disposem actualment no es
poden eliminar els
microplàstics dels oceans

Petits fragments de menys d’un
mil·límetre de mida que es formen
com a resultat del trencament i
fragmentació de deixalles més
grans

Microplàstics

Bossa de plàstic
450 anys

Xiclet
5 anys

Mocador de paper
3 mesos

Tiquet de tren
3 a 4 anys

Llumins
6 mesos

Burilla de cigar
1 a 2 anys

Encenedor
100 anys

Cor de poma
de dies a 6 mesos

Quan triga?

Ampolla de plàstic
100 a 1000 anys

A descomposar-se

Litoral
A les platges i ribes s'acumulen
quantitats de residus provinents
dels fons segons les corrents,
temporals i vents dominants.

 Al mar es poden trobar tot
tipus de residus, el plàstic
representa el 75%

Acumulació

Fons
Al fons marí s'acumula el
70% dels residus plàstics
que arriben al mar.

Superfície
En mig dels oceans s’han
descobert grans
acumulacions de plàstics en
superfície: les SOPES DE
PLÀSTIC. La més gran ocupa
1/3 de la mida d’Europa, i
tenen un gruix mig de 10 m
de fondària.

 

Usuaris de les
platges i litoral
Bosses de plàstic,
envasos, papers,
llaunes, burilles,
ampolles, restes
de pícnics, etc.

Infraestructures costaneres (ports, aqüicultura)
Deixalles d’activitats comercials i pesqueres a port.

10% zones litorals

Transport marítim
Càrregues perdudes,
deixalles abocades
directament per vaixells.

10% al mar

Activitat pesquera
Línies i xarxes, caixes
de plàstic i poliestirè,
boies, hams, etc.

Activitats nàutiques
Deixalles vàries.

 

Origen

Vores de les carreteres
i carrers
Bosses de plàstic,
envasos, papers, llaunes,
burilles, ampolles,
residus domèstics, etc.

Abocadors il·legals
Bidons, metalls,
runa, etc.

Origen domèstic
Bastonets d’orelles,
compreses i tampons,
tovalloletes humides,
tirats pel wc.

Activitats agrícoles
Envasos.

80% zones d’interior

Activitats
industrials
i comercials
Plàstic granulat,
residus varis,
químics, etc.

La majoria dels residus que es troben
al mar no provenen de terra endins: hi
arriben per mitjà dels rius, procedents
de ciutats i pobles de l’interior El que es tira al terra

es tira al mar

Planeta Blau

Planeta Plàstic

Els mars i oceans tenen
una importància vital
per a la Biosfera, per
a la vida al planeta

Els mars i oceans són el
destí final de gairebé

totes les deixalles
generades pels
humans, el 75%
dels quals són
plàstics i a dia

d’avui són
presents a tots
els oceans del

planeta

Si utilitzem els mars com abocadors sense mesura estem enverinant
una de les fons de recursos més precioses del nostre planeta.

Les interaccions entre
l’oceà i l’atmosfera
determinen els patrons
climàtics.

L’oceà és la llar de
nombrosos organismes des
de fa uns 3800 milions
d’anys i va ser habitat per
formes vivents molt abans
que terra ferma.

La producció d'O2 per part
del fitoplàncton i d’altres
vegetals marins com la
Posidònia Oceànica i altres
fanerògames marines
arriba al 70% de tot l’O2

mundial.

La major part de les
partícules trobades (92,4%)
al llarg de tots els oceans
són microplàstics (entre 0,33
i 4,75 mm), provinents de
partícules més grans que
s’han anat trencant.

Si tot el plàstic produït pels
humans els darrers 10 anys
fos paper film es podria
cobrir amb ell tota la
superfície del planeta.

Segons el tipus de plàstic,
els seus residus poden
romandre a l’aigua entre 150
i 1000 anys.

L’oceà ocupa
aproximadament el 71% de
la superfície terrestre, i
conté més del 95% de
l’aigua de tot el planeta
Terra. 

L’evaporació que té lloc a
l’oceà és la causant de la
major part de l’aigua de
pluja.


