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Un missatge en una ampolla
Conte sobre el mar de plàstic

Hi havia una vegada una balena que vivia a l’oceà Pacífic. Des de sempre, la seva
família havia jugat a fet i amagar a la barrera de coral o a perseguir peixets de
colors. Però ara tot havia canviat, la petita balena ja no jugava, passava el temps
nedant entre uns éssers que mai abans havia vist en aquell mar. N’hi havia de grans
i de petits, però tots eren transparents i arrugats.

—Com et dius? D’on vens? —va preguntar un dia la petita balena.
Aquell ésser estrany no li va contestar.
«Potser és tímid», va pensar. «Tindré paciència, el cuidaré durant
uns dies i després ho tornaré a intentar».

La balena, doncs, es va esperar i l’hi va tornar a preguntar: un dia, dos, tres, deu...
Però mai obtenia cap resposta. Aleshores va observar més atentament aquell ésser
tan estrany i va veure que no tenia boca. «És clar, per això no pot parlar», va pensar.
No s’assemblava a cap animal o planta que hagués conegut fins ara: no menjava, no
respirava, no jugava i, per descomptat, no responia!

La petita balena, però, era molt tossuda. Segur que hi havia alguna manera de
comunicar-se amb ell! Llavors va escriure un missatge, el va ficar a dins i es va
disposar a esperar una resposta.
—No saps parlar, però potser sí que saps llegir.
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Aquell ésser, però, no va contestar, ni va respirar; no va fer res de res.
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L’endemà, la balena va veure que l’ésser tenia amics, o ho semblava, perquè anava
acompanyat d’un munt d’altres coses estranyes que dansaven al seu voltant.
«Ah! Potser no volia jugar amb mi perquè esperava els seus amics», va pensar. Però
no estava tranquil·la: cada dia hi havia més d’aquells éssers, que de mica en mica
anaven envaint el seu espai.
Al final, la balena es va enfadar amb els seus nous no-amics. No només es negaven
a parlar, sinó que ara n’hi havia tants que gairebé no podia respirar.
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I va decidir deixar-los un altre missatge. Potser, ara que eren uns quants,
algun li respondria.
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En comptes de respondre, aquella cosa estranya se’n va anar nedant.
Va viatjar, i viatjar, fins que els corrents marins la van deixar a la platja.
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Un nen que jugava a la vora de l’aigua va veure un objecte
estrany que s’acostava portat per les onades.
—Ampolla a la vista! —va exclamar en Pau. Va baixar
del vaixell pirata fins a mullar-se els peus i la va recollir.
Aleshores va veure que a dins hi havia un missatge.

Després de llegir-lo, en Pau es va sentir molt trist.
Un animal estava en perill. O potser dos, o molts.

—Papa, podem anar una estoneta amb la barca? Vull veure el mar!
Tots dos van sortir a navegar; els encantava! Al cap de poc, en Pau va veure una
cosa que flotava a l’aigua. «Potser és la balena», va pensar. Però no, només era un
tros de plàstic. Després en va veure un altre, i un altre. En Pau no podia creure el
que veia. Semblava un gran monstre marí. Una llàgrima li va lliscar per la galta.
—Papa, per què ho fem, això? —va preguntar.
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Quan van tornar a la sorra, en Pau va agafar un cargol de
mar de la platja. Volia comunicar-se amb la balena i va
pensar que potser aquella seria la millor manera de fer-ho.
Amb molt de compte, va bufar un missatge dins del cargol
i el va retornar al mar.
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En Pau va decidir passejar cada dia per la platja i recollir tots
els plàstics que hi trobés. Després els portava a reciclar, però,
sobretot, els allunyava de les ones, que se’ls podien endur lluny,
mar endins, cap als esculls on vivia la seva amiga balena.
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Al cap d’uns dies, en Pau va veure alguna cosa des del pal major de la seva
cabana-vaixell. Els ulls li van brillar: un animal havia saltat a l’horitzó. El
vent li va portar un xiulet suau que venia del mar i que deia: «Gràcies».
21

UN MAR DE PLÀSTICS
El planeta s’enverina
Al món, cada dia
es produeixen 1.400 milions
d’ampolles de plàstic.
Juntes cobririen la meitat
de la Torre Eiffel.

Una gran quantitat
de plàstics arriben al mar
a través dels rius.

La gran illa
de plàstic del Pacífic
És una superfície de residus immensa
que flota enmig de l’oceà Pacífic, on els
corrents concentren la major part del
plàstic que es llença al mar. És tan grossa
com Espanya, França i Alemanya
juntes.

Les xarxes
dels pescadors
Les xarxes abandonades
al mar són un gran problema.
A més d’estar fetes de plàstic,
atrapen la fauna marina
i acumulen les deixalles
en un mateix lloc.

Fins on viatgen
els envasos i les ampolles?
Hi ha moltíssims tipus de plàstics,
i cadascun impacta a diferent fondària.
Alguns es queden a la superfície, però
d’altres han arribat fins a la Fossa de
les Mariannes, el punt més
profund del mar.

Hi ha dues illes de plàstic més:
una a l’oceà Atlàntic i una altra
a l’oceà Índic.

EL PLÀSTIC NO DESAPAREIX
El plàstic pot trigar més de 1.000 anys a degradar-se.
Tot i això, mai no desapareix del tot, ja que les seves
partícules són devorades por la fauna marina o queden
dissoltes a l’aigua en micropartícules.

Les bosses
TEMPS DE DEGRADACIÓ: FINS A 150 ANYS

Les bosses de plàstic són molt
perjudicials per a les tortugues, que
les confonen amb el seu menjar
preferit: les meduses.

Les ampolles
TEMPS DE DEGRADACIÓ: DE 100 A 1.000 ANYS

Les ampolles de plàstic són el
residu més comú als mars.

Els taps
TEMPS DE DEGRADACIÓ: DE 100 A 400 ANYS

Com que floten, són molt perillosos per a
les gavines i altres ocells marins, que els
engoleixen i després no els poden expulsar.

Bones notícies!
El jove holandès Boyan Slat ha inventat una
xarxa que captura el plàstic abocat al mar.
Està dissenyada perquè es bellugui amb el
vent, les ones i els corrents marins sense
perjudicar la fauna.
Ghost Fishing és una associació mundial
de bussejadors voluntaris que actua en
diverses parts dels oceans per alliberar
tortugues i peixos atrapats en xarxes de
pesca abandonades.
El 2019, en la quarta assemblea
mediambiental de l’ONU, 170 països
van signar una declaració en què es
comprometien a reduir l’ús del plàstic des
d’ara fins al 2030.

A les illes Filipines s’han trobat
balenes amb més de 40 quilos de plàstic
a l’estómac. Això provoca la mort
d’unes 50 balenes cada any.

Salva el planeta!

• Redueix: utilitza una cantimplora en

comptes d’ampolles de plàstic d’un sol ús.
• Reutilitza: fes servir bosses pròpies
de tela o de paper.
• Recicla: porta el plàstic a reciclar.

