La problemàtica dels plàstics en el Parc
Natural de l'Albufera
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1. Introducció.
Des de la primera revolució industrial, el sistema lineal de producció i consum no ha canviat i encara es
basa en l’extracció de matèria primera, la producció de béns, el consum i la generació de residus.

Les activitats humanes generen residus les quantitats i tipologia dels quals són molt diferents depenent
del seu origen. Aquests residus no són assimilats pels cicles biològics i produeixen grans impactes en el
medi ambient.

En la naturalesa no existeixen residus com a tals, ja que la matèria, en els cicles biològics, es transforma
en nutrients aprofitables; en canvi, les activitats humanes generen residus que no són assimilables i
produeixen grans impactes en el medi natural.

En aquesta unitat didàctica ens centrarem en els residus sòlids, constituïts per materials que solen estar
fabricats a partir de matèries primeres no renovables, o per matèries primeres que, tot i ser renovables,

ejemplo, una botella de plásticos’exploten a un ritme superior al de la seua generació i són en molts casos d’un sol ús. Aquests residus
esechada en un bosque tardaría
requereixen una gestió eficient.
cientos de años en degradarse.

Sabies que cada ciutadà genera, de mitjana, 1,3 kg de fem al dia?
Impactant, no?
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2. Objectius
GENERALS:

Acostar la problemàtica dels residus als centres educatius, amb la intenció de:
- Posar de manifest el problema de la presència de residus, especialment
plàstics, al Parc Natural de l’Albufera.
- Sensibilitzar sobre el consum desmesurat, i promore hàbits de consum
responsable.
- Considerar la incidència que tenen els plàstics sobre la qualitat de vida.
- Conéixer l’impacte mediambiental associat a la utilització de plàstics al parc
natural.

ESPECÍFICS:

- Conéixer la conca hidrogràfica de l’Albufera i les principals vies per les quals
hi arriben els residus.
- Promoure la separació en origen i el reciclatge dels residus domèstics en les
llars i escoles per a frenar la seua arribada als espais naturals.
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3. Sociedades de usar y tirar.
Vivim en una societat on s’afavoreix el consumisme. La publicitat ens bombardeja constantment amb anuncis
l’objectiu dels quals és consumir per consumir, i això comporta un augment en la generació de residus que provoca
importants problemes. Cada dia comprem i tirem quilos de material que acaba en els abocadors.

Molts productes, des dels mocadors o tovallons de paper, fins a les maquinetes d’afaitar, els bolquers, les llandes de
begudes, les botelles de plàstic, estan dissenyats per a un únic ús i després tirar-los. S’usen les coses i es rebutgen
en grans quantitats, sense que tinguem una consciència clara del que ocorre després amb aquests residus.

Fins molt recentment els residus es depositaven sense més en abocadors, rius, mars, oceans. En els anys cinquanta i
seixanta del segle XX es va anar comprovant les greus repercussions que tenia per a la salut i benestar de les
persones i els importants impactes negatius sobre l’entorn

Hem de triar productes no solament sobre la base de la qualitat i el preu, sinó també
per l’impacte ambiental i social que tenen i per la conducta de les empreses
que els elaboren.

Sabies que a la Comunitat Valenciana es produeixen 1,4 kg de residus per
persona i dia? (Font: PIR).
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4. Què és un residu i la seua tipologia.
Un residu és qualsevol tipus de material que està generat per
l’activitat humana i que està destinat a ser rebutjat.
Per a poder disposar dels residus eficaçment és important
distingir els diferents tipus que hi ha:
Residus sòlids urbans: els que componen el fem domèstic: des
de matèria orgànica fins a envasos de plàstic, cartons, llandes,
botelles de vidre, etc.
Residus industrials: entre els quals és convenient diferenciar els
inerts (enderrocs i materials similars), els similars a residus
sòlids urbans (restes de menjadors, oficines...) i els residus
perillosos (que per la seua composició química o altres
característiques requereixen un tractament especial).
Residus agraris: els procedents de l’agricultura, la ramaderia,
la pesca, les explotacions forestals o la indústria alimentària.
Residus mèdics i de laboratoris: restes del treball clínic o

Sabies que l’envàs més abundant
que es recull al Parc Natural de
l’Albufera correspon a botelles
d’aigua?

d’investigació.
Residus radioactius: materials que emeten radioactivitat.

UNITAT DIDÀCTICA:"ZERO PLÀSTICS"

4

5. El gran problema dels plàstics.
El plàstic ha inundat la nostra vida diària: podem trobar-lo en envasos de productes, ingredients de cosmètics, el tèxtil
de la roba, materials de construcció, etc. La seua creixent producció i ús amenacen de contaminar cada racó del
planeta, especialment els mars, destinació final de molts plàstics. Els trobem en les platges, en les roques, surant en
l’aigua, fins i tot en zones més profundes, i perjudiquen seriosament la salut dels ecosistemes aquàtics i la
supervivència de les espècies que hi habiten. I això mateix ocorre a l’Albufera.

La situació mundial és dramàtica: s’estima que l’any 2020 la producció de plàstics s’acostarà als 500 milions
de tones (un 900% més que en 1980).
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Sabies que...

-

cada any arriben als mars i oceans l’equivalent en fem al pes de la Torre

Eiffel?
- una botella de plàstic tarda uns 500 anys a descompondre’s?
- cada any moren 1.000.000 de criatures per la contaminació plàstica dels
mars?
- portem produïts més quilos de plàstic en els últims deu anys que en tot el
segle XX?
- els microplàstics (fragments inferiors a 5mm) estan presents en productes
d’higiene i neteja, i arriben al mar a través del desaigüe perquè la seua
grandària fa que no queden atrapats pels filtres de les depuradores?
-els animals marins ingereixen aquests microplàstics, que es transfereixen
al llarg de la cadena alimentària i arriben als nostres plats?
- consumim més d’1.000.000 de bosses per minut?
- una persona, de mitjana, consumeix unes 500 bosses de plàstic a l’any.
- tirem al fem 35.000 milions de botelles de plàstic a l’any?
- que el plàstic forma aproximadament el 90% del fem que sura en l’oceà i
que aquesta quantitat és suficient per a cobrir el 40% de la superfície dels
oceans?
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6. El plàstic al Parc Natural de l’Albufera.
·

El Parc Natural de l’Albufera és un símbol per als valencians, és la joia per excel lència dels
paratges ambientals de la Comunitat Valenciana, encara que també és un enorme contenidor de
residus que, generats en la seua conca hidrogràfica, desemboquen en aquest entorn.

La majoria d’aquests envasos són de plàstic, sòlids flotants com botelles d’aigua, de refrescos, de
productes de neteja domèstics i, en menor mesura, envasos de productes fitosanitaris, també
restes orgàniques animals i vegetals, botelles de vidre, etc.

A causa de la seua situació geogràfica, l’Albufera actua com a receptora d’una conca
hidrogràfica que s’estén entre els rius Xúquer i Túria, i que té el seu origen en els últims contraforts
del massís Ibèric.

La conca hidrogràfica de l’Albufera té una extensió aproximada de 917 km2 i abasta un total de 57
municipis. L’únic curs fluvial que hui dia desemboca directament al llac és la rambla del Poio o
barranc de Xiva, amb un curs de 45 km de longitud i la conca del qual comprén un total de 32
municipis. No obstant això, l’Albufera rep els escorriments i sobrants d’horts i arrossars d’una
àmplia zona perifèrica, a través de les conduccions de les comunitats de regants. Aquestes
conduccions aporten aigua dels rius Xúquer i Túria juntament amb els plàstics flotants abocats en
totes les poblacions i camps que travessen.

En la conca hidrogràfica de l’Albufera, especialment quan es produeixen precipitacions torrencials,
qualsevol residu no controlat és susceptible de ser arrossegat i depositat a distàncies relativament
llunyanes, que produeix una agressió mediambiental al Parc Natural. Barrancs, séquies, canals i
qualsevol infraestructura lineal que discorre per la conca, es transformen en autopistes d’entrada
de residus a aquest espai natural protegit.

Si l'Albufera i els arrossars d'al voltant
no retingueren els residus que arriben,
estos eixirien directament al mar.
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6. El plàstic al Parc Natural de l’Albufera.
Què és una conca hidrogràfica?
.És un territori drenat per un únic sistema de drenatge
natural, és a dir, que les seues aigües que provenen de
les muntanyes baixen al mar a través d’un únic riu, o que
aboca les seues aigües a un únic llac.
Es delimiten per la línia dels cims, també anomenada
divisòria d’aigües.
La conca hidrològica inclou, a més, les aigües
subterrànies.

Sabies que si tires una botella a Chiva pot
arribar a l’Albufera a través de la seua conca
hidrogràfica?

El Parc Natural de l'Albufera pateix aquest problema
molt de prop, tant en la xarxa de séquies i la llacuna els
residus de les quals provenen de la conca hidrogràfica,
com en la seua costa i les seues platges, que
procedeixen dels corrents marins.
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7. Què és l’economia circular?.
L’economia circular és el motor de les 3 R. Es tracta d’abandonar el frenesí consumista de l’economia lineal, basada en
usar i tirar i avançar cap a una economia on es prevalga fer més amb menys. D’aquesta manera protegirem el medi
ambient, ja que ajudarem a aconseguir que no s’esgoten els recursos.

L’economia circular es basa en dues
hipòtesis fonamentals:
1. El millor residu és aquell que no es
produeix.
2. No existeixen residus, sinó recursos que
es poden recuperar i reciclar.

Com que no existeix el concepte de residu, tot
es pot reutilitzar o reciclar. Com? Separant els
components dels productes en dos grups:
biològics i tècnics. Els biològics es poden
reintroduir en la naturalesa, quan el seu ús ja
no siga rendible o possible, i els tècnics s’ha

Font: UCOMUR

de dissenyar perquè puguen reutilitzar-se una
vegada i una altra.
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8. Què es fomenta en l’economia circular?.
Es fomenta l’ecodisseny, pensant en productes fabricats amb materials que duren més, que es puguen recuperar i, si no pot ser,
reciclar o valorar energèticament.
Al costat de l’ecodisseny hi ha el concepte d’ecoinnovació, és a dir, desenvolupar nous productes, serveis i tecnologies
que reduïsquen l’impacte global sobre el medi ambient.

L’objectiu de l’economia circular és l’optimització de
totes les fases de producció, procurant fer un ús eficient
dels recursos naturals a través de l’anàlisi del seu cicle
de vida, així com de l’aplicació de nous mètodes de
gestió en els negocis que eviten o minimitzen el dany
ambiental.

Font: RELEVO
D’aquesta manera no només s’aporta beneficis al medi ambient, sinó que també ho fa a la competitivitat empresarial,
ja que en optimitzar els recursos es redueixen els costos i millora l’operativitat. A més, es redueixen els costos de
control de la contaminació i de la gestió de residus i hi ha un menor risc d’incompliment de les regulacions
mediambientals. També s’inclou l’obertura de nous mercats i una millora de la imatge de la companyia.
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9. Les 3 R.
Des de menuts ens han ensenyat a escola, en les excursions a la granja escola i en els centres de reciclatge la regla de
les tres erres: reutilitzar, reciclar i reduir. Aquests eren els nostres tres pilars:

REDUIR:

no significa consumir menys sinó consumir millor i amb trellat. Per exemple, el paper. Es redueix

considerablement el consum de paper si no s’imprimeixen els documents llevat que siga necessari. O si has de comprar
aigua, millor comprar una botella gran que tres xicotetes, a més que et serà més barat hi haurà menys plàstic que
reciclar.

REUTILITZAR:

es tracta de donar-li una segona vida a un producte. Per exemple, si has d’imprimir alguna cosa, fes-ho

per les dues cares o aprofita bé el full a l’hora d’anotar les coses. O per exemple, un pot de vidre pot servir per a
guardar una altra cosa, una botella de plàstic per a fer una menjadora per als ocells... pot servir per a mil coses.
D’aquesta manera disminueix el volum de fem i es millora la gestió dels residus.

RECICLAR:

sotmetre els materials a un procés pel qual es poden tornar a utilitzar. Per exemple, si utilitzem paper

reciclat l’impacte sobre el medi ambient es reduirà igual que el consum de nous materials.

I
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10. De les 3 R a les 7 R del "consumidor verd"
Hui dia anem més lluny de les 3 R i es recomana les accions de les 7R:

1. REFLEXIONAR: informar-nos per a poder tindre criteri a l’hora de triar entre diferents opcions. primer hem de pensar si necessitem
aquest producte i, si és així, analitzar si hi ha alternatives més ecològiques o sostenibles per a cobrir aquesta necessitat. Hem de triar
béns compromesos amb el medi ambient.

2. REBUTJAR: productes tòxics, no biodegradables o no reciclables han de quedar-se fora de la llista de la compra. Hem de rebutjar
aquells productes que per a fabricar-los hagen consumit recursos no renovables i aquells que tinguen una petjada de carboni alta.
Fins i tot la neteja de la llar es pot fer de manera ecològica, sense recórrer a productes industrials.

3. REDUIR: no és qüestió de deixar de consumir, sinó fer-ho amb consciència. Menys béns, menys despeses, menys explotació dels
recursos naturals, menys contaminació i residus.

4. REUTILITZAR: quan prolonguem la vida útil dels béns i productes contribuïm a l’estalvi domèstic i a la disminució de l’impacte
ambiental.

5. RECICLAR: separar els residus de manera adequada per a reciclar-los posteriorment i així poder aprofitar-los de nou com a
matèria primera.

6. REDISTRIBUIR: el medi ambient i la humanitat no poden suportar de manera indefinida aquest desenvolupament insostenible, i per
això cal redistribuir el consum de manera equitativa. Els productes amb menor petjada ecològica o basats en principis de comerç
just poden disminuir aquestes diferències.

7. RECLAMAR: com a consumidors tenim la responsabilitat de reclamar i participar activament en les decisions que afecten el medi
ambient. La llei empara la possibilitat de reclamar i exigir actuacions que contribuïsquen a millorar el medi ambient i la qualitat de
vida dels ciutadans.

UNITAT DIDÀCTICA:"ZERO PLÀSTICS"
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11. Els colors del reciclatge
Per a fer una correcta separació de tot allò que volem reciclar és necessari conéixer els colors del reciclatge.
Coneixerem quins tipus de productes han d’anar a cada contenidor i a diferenciar els materials de què estan fets
alguns envasos o productes que usem diàriament.

Color blau: envasos de paper i cartó: revistes, diaris vells, caixes de cereals, de sabates ...
Color groc: depositar envasos de plàstic com, botelles d’aigua, detergent, el pot de xampú o les bosses de
creïlles, brics com els de llet o sucs i llandes de refrescos o conserves.
Color verd: està destinat únicament i exclusivament al reciclatge del vidre: botelles de cervesa, de sucs, de
vi..., pots de conserva, flascons de colònia i perfums.
Color gris: està destinat a aquells residus que no entren en cap dels contenidors anteriors: les restes de
menjar, el paper i cartó bruts, els vidres, els bolquers, els taps de suros, els objectes de goma...
Color marró: ací es depositen les restes de menjar i residus de poda de planta, entre d’altres, amb la
finalitat que aquesta matèria es puga convertir en compost; és per això que per a aquest nou contenidor es
demana que s’utilitzen bosses de compostatge.
Contenidor taronja: en aquest es deposita l’oli usat de gira-sol, d’oliva..., sempre en botelles de plàstic
tancades. No s’hi poden depositar els olis minerals, com l’oli per a cotxe.
Contenidor blanc o Punt SIGRE: es troba en les farmàcies i arreplega els medicaments caducats o els que ja
no es necessiten. Els fàrmacs s’han d’introduir en la caixa d’origen i amb el prospecte.
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12. Suma’t al canvi.
Tots tenim el poder i l’obligació de canviar el futur del planeta, i com més siguem més fàcil serà. Arriba l’hora de
ser part del canvi, redueix residus i evita l’ús indiscriminat de plàstic!
Tots tenim el poder i l’obligació de canviar el futur del planeta, i com més siguem més fàcil serà. Arriba l’hora de ser part del
canvi, redueix residus i evita l’ús indiscriminat de plàstic!
Usa bosses de roba en lloc de plàstic per a fer la compra; evita els productes amb excés d’embalatge; compra a granel i, si
és inevitable, usa envasos # 1 (PETE) o # 2 (HDPE), que són més fàcils de reciclar.
A l’hora de comprar refrescos, compra’ls de llanda o vidre i recicla’ls igualment.
En les teues excursions, en les teues activitats esportives o recreatives i en el teu dia al dia, porta els teus bidons o
cantimplores d’aigua.
Utilitza paper per a embolicar l’entrepà. No uses paper d’alumini.
Apunta’t a activitats de voluntariat ambiental, un exemple que altres seguiran.
Siga l’envàs que siga, no el tires mai en la naturalesa ni fora dels contenidors corresponents.
No compres coses que no necessites, ja saps que el millor residu és aquell que no es produeix.

Recorda que els residus plàstics acaben,
per desgràcia, en abocadors, platges, rius,
llacs i oceans i que, a través de l’Albufera
també poden arribar al mar, per molt lluny
que es generen.
Tu pots fer molt perquè aquesta situació
canvie!
UNITAT DIDÀCTICA:"ZERO PLÀSTICS"
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13.- Activitat 1

Atenció pregunta
Després de tot el que
has aprés, respon a
aquestes preguntes:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Activitat 2
Autopistes per a residus:
En

la

conca

hidrogràfica

de

precipitacions

torrencials,

ser

i

arrossegat

mediambiental
Barrancs,
es

depositat

en

un

séquies,

transforma

en

una

qualsevol
a

entorn

canals,

l’Albufera,

i

residu

distàncies
llunyà,

en

qualsevol

autopista

especialment
depositat

relativament
aquest

cas

de

al

residus

i

no

es

Parc

i

que

l’espai

és

susceptible

produir

Natural

lineal
a

produeixen

controlat

llunyanes,

infraestructura

d’entrada

quan

de

una

de

agressió

l’Albufera.

discorre

natural

per

la

conca,

protegit.

Hem d’evitar tirar residus fora del seu lloc corresponent.
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Autopistes per a residus
Sabies que l’aigua embotellada produeix 1,5 milions de tones de residus plàstics per any?
L’entorn del Parc Natural no es lliura d’aquesta amenaça.

.Segueix la pista a una botella imaginària que viatja des del teu municipi fins a l’Albufera a
través de la immensa xarxa de canals de la marjal.

Dibuixa el camí recorregut i envia’l a aquesta adreça de correu electrònic: raco_olla@gva.es
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15. Activitat 3
L’arc iris dels contenidors
Coneixes els diferents contenidors de reciclatge de residus que hi ha? Anomena’ls.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quants en localitzes a la teua escola?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i a ta casa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saps que tipus de material es deposita en cada un d’aquests contenidors?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------UNITAT DIDÀCTICA:"ZERO PLÀSTICS"

18

16. Bibliografia.
https://envasados.es/diferencias-entre-envase-empaque-y-embalaje/
http://www.inforeciclaje.com/que-es-reciclaje.php
https://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/
https://blog.oxfamintermon.org/por-que-es-tan-importante-reciclar-te-explicamos-5-razones/
https://www.foremex.com.mx/blog/sociedad-del-consumo.html
https://ecoinventos.com/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/
https://www.residuosprofesional.com/espana-reciclaje-residuos-2017/
Unidad didáctica Cero Residuos. Marisol Álvarez del Canto. RedELE.
Guías didácticas de Educación Ambiental. 3. Educación Ambiental, Residuos y Reciclaje. Consejería

de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
Recapacicla - Programa de educación ambiental sobre residuos y reciclaje de la Junta de Andalucía.
http://www.equidad.org/noticias-y-novedades/196-las-7-erres-del-consumidor-ecologico
http://www.relevocontigo.com/las-7-r-del-consumidor-ecologico/
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/econom-circular-motor-de-las-3r
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/

UNITAT DIDÀCTICA:"ZERO PLÀSTICS"

19
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Telèfon: 96 386 80 50
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