
Què pots

fer-hi tu

✔

✔

Evita de comprar coses que no necessitis,

així no produiràs residus.

Comença, amb els teus companys, una

campanya “antiresidus“ a la teva escola.

Podeu portar-la a terme dins de les

instal·lacions del col·legi o pels voltants.

Quan vagis a comprar porta una bossa

de tela i evita adquirir coses massa

embolcallades ja que després es

converteixen en deixalles.

Rebutja productes de neteja o articles

d’higiene que continguin substàncies

químiques perilloses.

✔

✔

Marees negres, detergents, pesticides agrícoles, radioactivitat,

plàstics… van a parar als rius, a la costa i a la mar, i amenacen

la flora i la fauna del planeta. La millor solució: prevenir la

contaminació.

Moltes d'aquestes substàncies

s'acumulen en els teixits dels

éssers vius per la cadena

alimentària i fan mal a llarg

termini a les persones i als

animals.

El transport marítim de substàncies

tòxiques i perilloses està associat sovint

a les marees negres o a la contaminació

perquè es renten els tancs dels

petroliers a alta mar.

Els processos industrials s'han de basar en sistemes

de producció neta que no generin substàncies perilloses

per als éssers vius. El transport marítim ha de ser

estricte i molt acurat. Les aigües residuals cal que es

depurin abans d'abocar-les als rius, a la costa i a l'oceà.

Més informació: www.greenpeace.es

Els processos industrials

contaminants i certs materials com

els plàstics, incloent-hi el PVC, són

una font de substàncies tòxiques.
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La contaminació de
la mar i de la costa

Moltes vegades veiem deixalles per la platja; com hi han arribat? Les hi porta

la mar o els rius d'altres llocs, o les hi han abandonades.

Moltes tortugues i aus marines moren per la ingestió de

plàstics. Altres vegades s'emmalalteixen quan estan en

contacte amb substàncies tòxiques que provenen de les fàbriques,

els camps, els nostres vàters…

Contaminació... deixalles... animals i plantes malalts...

reduir i reciclar

Hem d'emprar productes que

no contaminin. Hem d’utilitzar

menys plàstics i envasos, i

reutilitzar i reciclar tant com

sigui possible perquè els fems

no arribin a la mar.

treballa perquè al mercat

no s'hi trobin substàncies tòxiques

danyoses i perquè se segueixi la política

de les 3R: Reduir, reutilitzar i reciclar els

residus.
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