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3. El mar: un abocador?

Durant l’estiu del 2005, el Govern de
Catalunya va impulsar una campanya per
protegir les platges dels residus que
amenacen la supervivència de moltes de
les espècies que hi viuen, i degraden, així
l’ecosistema marí. Amb aquest pòster, que
duu el lema «Les espècies més perilloses
del Mediterrani», es fan paleses les
conseqüències de les nostres accions sobre
el medi ambient i la vida de molts altres
éssers vius amb qui compartim el planeta.

De fet, molt probablement deus haver vist aquest pòster en més d’una
ocasió (el trobaràs ampliat a les pàgines152 i 153). Però, no està de més
que, de tant en tant, ens refresquin una mica la memòria... A continuació,
i ara que s’apropa l’estiu i és temps d’anar a la platja, et proposem que
observis atentament aquesta campanya i provis de respondre les
següents preguntes (si vols, pots comentar-les amb la resta del grup):
1. Quins d’aquests residus heu trobat al mar, o a la platja, alguna vegada? N’hi ha
d’altres amb què us hagueu trobat i que no apareguin al pòster? Quin és el que
heu vist més cops?
2. Quin dels objectes que apareix al pòster triga més a degradar-se?
3. Tenint en compte que, actualment, la mitjana d’edat aproximada per tenir el primer fill a Catalunya gira entorn dels 29 o 30 anys, quin o quins d’aquests residus
podran trobar-se al mar els teus fills suposant que avui se t’escapi de llençar
algun d’aquests objectes en un lloc no adequat (platja, carrer, muntanya, rius,
etc.)? I els teus néts? Quines deixalles perduraran encara més enllà d’aquesta
generació?
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4. Classifica els residus que apareixen en el pòster segons la seva procedència:
Platges

Carrers i rieres

Embarcacions

Vàters

5. A més de l’impacte visual que generen aquests residus, la conseqüència més
negativa és que afecten l’ecosistema marí. Intenta explicar, de manera breu, per
què aquestes «espècies» són perilloses per a l’ecosistema marí.
6. A ningú no li agrada banyar-se en un abocador. Quines accions pots dur a terme
per evitar que les platges on ens banyem i on conviuen gran varietat d’espècies
s’acabin convertint en un mar de deixalles?

I recordeu:
de les nostres accions
depèn que el món no es
converteixi en un
abocador!

Solucions a les pàgines 180 i 181
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Pots descarregar-te aquest pòster del web:
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/bruticia_mar/anunci_premsa.pdf

