
Què pots

fer-hi tu

✔

✔

Redueix la generació de residus, sobretot

els d’un sol ús.

Mira de no deixar brossa a la platja.

Procura no deixar l'aixeta oberta quan

no l’estiguis utilitzant (es construeixen

molts embassaments per arreplegar aigua,

que impedeixen que part dels sediments

del riu arribin a les nostres platges).

Participa en la vigilància de la costa.

✔

✔

Costes... fràgils... refugi... aliment...

Cal protegir-les!

Les nostres costes són veritables “bressols” de

vida a la mar, on neixen i es desenvolupen gran

part de les espècies marines. Però el litoral

s'està degradant a una gran velocitat.

Cal protegir les costes: detenir la construcció

a primera línia, posar fre als abocaments a la

mar, protegir els espais naturals costaners i

lluitar contra l'erosió que es “va menjant” la

costa any rere any.

Més informació: www.greenpeace.es

La mar es troba amb la terra a

la costa, i hi viuen molts animals

i plantes.

Els problemes de
les nostres costes

denuncia les

agressions contra les costes,

demana que es compleixin

les lleis que les protegeixen

i proposa que s’utilitzin bé les instal·lacions existents

perquè no se'n construeixin de noves.
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La posidònia oceànica
És una planta que forma autèntiques praderies

en els fons arenosos de la Mediterrània.

Oxigena la mar, és un indret de cria i alimentació

de milers d'espècies, filtra elements nocius i

constitueix una barrera natural que protegeix

la costa de les ones i les tempestats.

Però la contaminació, les arts de pesca com l’arrossegament o la

regeneració de platges que extreu arena del fons, destrueixen

aquestes praderies tan valuoses.

Agressió 1
Erosió costanera produïda

pel canvi climàtic.

Agressió 2
Construcció de preses i

canalitzacions en els rius.

Agressió 3
Contaminació.

Agressió 4
Infraestructures turístiques,

ports, passejos marítims.

Però les deixalles i d’altres residus

contaminants, la construcció d'hotels,

urbanitzacions i ports posen en

perill la costa. Per protegir la vida cal

evitar aquests problemes!
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RESULTAT
Desaparició de les platges i

els recursos pesquers.
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