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Plany a la mar
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“El plàstic ens esclatarà a la cara aquest segle”
M. PINYA
PALMA

Només cal fer una volta per un supermercat per veure com la vida
s’ha plastificat. “Hi ha molt de plàstic innecessari. Molts productes es
venen sobreembalats”, assegura la
directora insular de Residus de Mallorca, Catalina Canals. El plàstic
s’ha instal·lat a les nostres vides i
sembla impossible desfer-nos-en. A
part d’incidir en l’educació del consumidor, l’administració pot fer res
davant una indústria que cada vegada hi aposta més?
“Premiar les empreses que
menys plàstics produeixen seria
una mesura que m’agradaria molt
poder prendre”, afirma Canals. “Però es poden estudiar mesures diferents. Tenim moltes ganes de ferho”, afegeix la nova responsable
dels residus del Consell de Mallorca.
Pel científic del CSIC expert en
plàstics a la mar, Rafael Sardá, “les
empreses haurien de cercar alternatives d’embalatge. Algunes ho
fan, però costa molt”, diu. Aquest investigador incideix també en l’excés
dels derivats del petroli que fa servir la indústria. “Ens posen plàstic a

tot arreu. Per a un pollastre, per a un
tall de vedella... pertot! En teoria es
recicla, però molt tanmateix acaba
abocant-se”, denuncia.
Un problema de primer ordre

Diferents estudis apunten que,
lluny de reduir-se, el volum de residus plàstics que acaba a la mar
s’incrementarà els propers anys. “Al
Mediterrani hi ha pocs estudis comparatius, però on s’han fet es veu
claríssim que la concentració va en
augment”, assegura l’investigador.

Si bé veure i tocar el plàstic amb
les mans aquest estiu a les aigües de
les Illes podria haver estat molt més
efectiu que qualsevol campanya
d’educació ambiental, els experts
reclamen mesures urgents que vagin més enllà del ‘brindis al sol’ que
és el Conveni de Barcelona, un
acord internacional que pretén posar fi a la contaminació del Mediterrani. “El problema del plàstic ens
esclatarà a la cara aquest segle. Igual
que el canvi climàtic”, adverteix
Sardá. Cal creure-s’ho.e

Imatge presa a la costa algeriana, a Bejaïa, on la mar acaba acollint les
tones de residus que s’aboquen a la regió. RANI BARKA

na mar de plàstic ens menja. Platges,
cales i calons apareixen cada estiu
bruts fins a la darrera raconada. Com
enguany, però, no s’havia vist mai. Així ens ho ha semblat a molts. El plàstic es va inventar per fer-nos la vida més fàcil, ens
deien, i pareixia cert fins que ens ha començat a fer
la vida impossible. La mateixa bossa la trobes a cada lloc on vas a pegar un capfico, perquè el plàstic
va i ve, però no desapareix mai. Si ningú la treu, la
bossa maleïda la trobaran (esmicolada) allà mateix
els nostres néts.
Raconades, cocons, barbacanes, tenasses… convertits en contenidors, papereres i femers. La mar
fa forat i tapa, diuen… Però ens retorna el que hi
abocam. La sopa plàstica també
ens intoxica el peix que
menjam, mutila les extremitats a les tortuSamarreta de cotó
gues, a poc a poc.
2-5 mesos
Alguns dels habitants més antics
del planeta bramen en silenci
enmig de la mar
gran mentre nosaltres som al puta
centre comercial
comprant-ho tot
envasat, tal com hi
obliga la normativa més
moderna. Resta per veure
quines conseqüències tindran tots aquests compostos en el nostre propi organisme. Hem evolucionat llançant de tot per on passàvem. El fang, els
teixits i la fusta es descomponien al cap de poc, però el plàstic persisteix fins a 120 anys dins la mar.
Però tot això no
és culpa nostra, és
culpa dels algerians,
Mediterrani
dels grecs, dels turcs
Tot això no és culpa nostra, o de qualsevol altre
és culpa dels algerians,
poble de la Mediterrània. Els altres
dels grecs, dels turcs
o de qualsevol altre poble sempre són els
bruts. Potser alguns
en som més responsables que els altres. Però vejam: voleu dir que els
mateixos habitants de les Illes que llancen llaunes
i ampolles de PVC per la finestra del cotxe es tallen de fer-ho quan van a la mar? Les cunetes plenes de plàstics i la mar immaculada? Centenars
d’abocadors il·legals escampats arreu de les Illes i
la mar prístina? No, no s’avé això, no quadra.
Si algú té dubtes dels impactes generats des de
terra, aquí, a Terraferida, una immersió a la platja
de Magaluf li serà molt aclaridora. Milers de plàstics, roba, juguetes, articles de souvenir, restes de
botellada, llosques… envaeixen el fons de l’alguer,
la praderia de posidònia que encara hi sobreviu. És
la prova, i la impressió, de qui busseja a molts d’indrets i no n’ha vist cap de tan contaminat com
aquest.
Siguem responsables, els governs primer de tot.
Limitau la capacitat urbanística i turística perquè
això sigui com a mínim habitable. Limitau la capacitat de generar deixalles marines, limitau la capacitat de generar plàstics. I nosaltres siguem exigents amb ells. Recuperem la senalleta de tota la vida, comprem al mercat, plàstic el just, i no tirem res
a la mar ni a la terra si no volem que tots els estius
siguin, com a mínim, tan bruts com aquest.

