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Què és el plàstic

La paraula plàstic es va introduir l’any 1925 i  es va originar per referir-se a 
plasticitat del material.

Plàstic: material sintètic fet d’una varietat de polímers (llargues
cadenes de molècules) que es poden modelar.



Història, els orígens

Primer polímer sintètic: cel·luloide 1869, format per nitrocel·lulosa,
càmfora i altres materials

John Wesley Hyatt, inventor

Necessitat de trobar un substitut del marfil

El cel·luloide va aparèixer
per protegir la natura de
l’explotació humana



Història, plàstics moderns

Leo Baekeland, químic

Primer plàstic sintètic: baquelita 1907

La baquelita era aïllant elèctric,
durable, resistent a la calor, i es podia
produir en massa

Wallace Carothers, químic

Primera seda sintètica: niló 1935, s’usava per
paracaigudes, cordes, ....

Durant la II Guerra Mundial la producció
de plàstic a USA va incrementar un 300%



Producció mundial plàstics

Ryan, A Brief History of Marine Litter Research, in M. Bergmann, L. Gutow, M. 
Klages (Eds.), Marine Anthropogenic Litter, Berlin Springer, 2015; Plastics Europe

Regions productores:
• Xina
• Àsia (sense Xina)
• Europa
• N Amèrica311 MT2014 Europa

2000 MT 10 Milions



Generació de residus de plàstic

Xina 
59 MT/any

Alemanya 
14.5 MT/any

USA
37.8 MT/any



Residus de plàstic no gestionats

Xina 
27.7%

Indonesia 
10%



Producció, ús i destí (MT)

9%

12%

79%

Geyer et al., 2017



L’inici dels problemes

• Dècada 1960 es van observar els primers plàstics a mar

• Conscienciació de la preservació del medi ambient

Rachel Carson,
biòloga marina

Va relacionar els pesticides amb problemes medi
ambientals i de salut humana

Gran divulgadora científica i impulsora
del moviment ecologista

Plàstic = barat, feble, de mala qualitat



El viatge dels plàstics

Diputació Barcelona

Nàutica: 
variat

Ports, aqüicultura: bosses, 
caixes, xarxes, bidons

Origen domèstic: 
bastonets, 
tovalloletes, 
compreses

Vorals: 
envasos, 
bosses, 
ampolles

Abocaments: 
bidons, 
metalls

Agricultura: 
sistemes de 
rec, testos

Platges: 
bosses, 
embolcalls, 
cigarretes Transport: 

càrregues perdudes, 
brossa diversa

Pesca: 
xarxes, boies, 
caixesIndustria: 

contenidors,
pneumàtics

80% zones interiors 10% zones litorals 10% mars i oceans

2010: 4.8 - 12.7 MT 
plàstic als oceans 

(Jambeck et al. 2015)



On van els plàstics?
Els plàstics són arrossegats per corrents oceàniques

National Geographic

Es calcula que el 70% 
precipita al fons marí



On van els plàstics?
Al 1992 un porta contenidors amb aneguets de 

plàstic va naufragar a l’Oceà Pacífic

www.thesun.co.uk (2017)



On van els plàstics?

4 mesos 1 any 3 anys



Tipus de plàstics

Els plàstics són de llarga durada i no es degraden

Rígids però modelables a 
alta temperatura:

• polietilè (PE)
• poliestirè (PS)
• clorur de polivinil (PVC)
• tefló (PTFE)
• polipropilè (PP)
• policarbonat (PC)
• politereftalat d’etilè (PET) 

Termoplàstics P. Termoestables

En augmentar la 
temperatura es 

cremen:

• poliuretà (PUR)
• resines epoxi

Bioplàstics

Derivats de 
productes vegetals:

• cel·lulosa
• lignina



Degradació dels plàstics
 Degradació: trencament del polímer per activitat abiòtica (fricció, UV, ...).

 Biodegradació: procés biològic de matèria orgànica (microorganismes).

 Mineralització: trencament del polímer per activitat abiòtica i microbiana.

 Compostable: capacitat de ser biodegradat
a temperatures elevades sota terra en 
condicions especials.

Als mars i oceans no se solen donar les 
condicions necessàries per degradar plàstics



NOAA



Efectes dels plàstics, macroplàstics
Entortolligament Destrucció d’hàbitat

WaterlogicColmenero et al 2017

Geologyin.com CRAM

Ingestió
Continguts 

estomacals de 
gavina

Joan Navarro



Efectes dels plàstics, macroplàstics

Missouri Dept. Conservation Karen Doody

Aaron ODea/Marine Photobank



Els plàstics més petits

Partícules o fragments < 5 micres de diàmetre

Primaris
(microbeads)

Secundaris

Fabricats per cosmètica, 
impressions 3D, resines 

plàstiques, ...

downtoearth.org.in

Originats per degradació i 
trencament de macroplàstics

freshwaterblog.net

MICROPLÀSTICS



Els plàstics més petits

(DDT)



Efectes dels microplàstics

Hau Kwan Abby Lo & Kit Yu Karen Chan, 2018

Lapa, Crepidula onyx

algues + 
microplàstics

algues
dieta mixta (2 

setmanes) + algues

Poden alterar l’alimentació d’organismes filtradors

3 dietes



Els microplàstics a taula

Troben microplàstics en totes (21) 
les sals de taula analitzades

50–280 MPs/kg salt



Químics afegits
Molts plàstics porten additius per optimitzar les seves propietats

Acrònim Nom Funció
BPA Bisfenol A En policarbonats i resines epoxi
DBP Dibutil pftalat Preveu esquerdes en barnís d’ungles
DEP Dietil pftalat Suavitzant de pell, fixador de color i fragància

Mimetitza l’estructura dels estrògens:
• Infertilitat
• Pubertat precoç
• Càncer

Exemple BPA

La descomposició del plàstic pot alliberar els additius



Tot torna!

Revel et al 2018



Efectes sòcio-econòmics

 Menys captura en pesqueries

 Hèlix, motors, cascs de vaixells espatllats

 Turisme

 Neteja

El dany mediambiental als 
ecosistemes marins per 
pol·lució de plàstic es 

valora en $13bn anuals
(World Finance) 

greenbiz.com



Estratègia Europea del plàstic

• 2021: prohibir plàstics comuns d’un sol ús: coberteria, bastonets 
oïdes, canyetes, i palets per remenar

•Mesures per restringir els oxo-plàstics i alguns poliestirens

En una economía circular (octubre 2018)

apcergroup.com

•2025: reduir en un 25% els 
plàstics sense reciclatge

•Prendre mesures contra els 
filtres de cigarretes i material de 
pesca perdut

blocs.xtec.cat



Neteja a gran escala
Atrapar i extreure plàstic surant (inici projecte 2013)

https://www.theoceancleanup.com/



Solucions alternatives

Bacteri, Ideonella sakaiensis 201-F6, obté C i energia de plàstics PET
PETase (enzim digestiu de PET)

L’amfípode Orchestia
gammarellus menja i 

trenca bosses de plàstic

aphotomarine.com



El contenidor groc

Altres envasos: DEIXALLARIA (galledes de plàstic, les 
canonades i mànegues de plàstic, etc.)

Són REBUIG la resta de residus barreja de materials (pal de 
fregar, raspall de dents, maquineta d’afaitar, bolígrafs, etc.)

ENVASOS: ampolles i garrafes de 
plàstic, llaunes, brics, aerosols, taps, 
iogurts de plàstic, bosses de plàstic, 
capses de plàstic, xarxes de fruita, 
safates de porexpan, envasos de 
dentífrics, embolcalls de film i plata, 
capses de puros, capses de fusta, 
envasos de desodorant roll-on, etc.

Reciclatge: 25%
Incineració: 34%

http://residus.gencat.cat



Reduir l'ús de plàstic

 Evitar material d’un sol ús (gots, canyes beguda,

envasos unidosi, tovalloletes, càpsules de cafè, ...);

 Bosses reutilitzables (roba o paper);

 Roba reciclada;

 Embolcalls per entrepans;

 Comprar a granel i portar envàs propi;

 Usar envasos grans, evitar els individuals;

 Canviar estris de cuina de plàstic per fusta o metall (o plàstic reciclat);

 Substituir llaunes i envasos plàstics per vidre;

 Canvis en el sistema d’aigua per evitar ampolles;

 Usar sabó i productes naturals;

 Evitar productes amb microplàstics:

APP https://www.beatthemicrobead.org/

www.naturonium.com



Residus a l’escola

• Ensenyar a reduir el consum de coses innecessàries, reutilitzar i 
reciclar.

• Conservar els aliments en contenidors o embolcalls, no paper d’alumini
• No usar bossetes de maionesa,... (envasos grans)
• Eliminar gots, coberts, plats, ... de plàstic
• Usar productes sense microplàstics per la neteja

Reciclar alumini és energèticament molt car!



Les eines més efectives

Evitar el consum innecessari, el millor residu és el que no es produeix

A l’escola:

 Treballs de recerca
 Jornades del medi ambient
 Recollida de plàstics (platja, espigons, ...)
 Recerca de notícies
 Aprendre a fer sabó, compostos naturals
 Estudiar les pastes de dents i els microplàstics

Prevenció i divulgació



Gràcies
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