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 IX JORNADA DE NETEJA DEL FONS MARÍ DE LA ZONA PORTUÀRIA 

Dissabte, 15 de Juny de 2019 

Organitzadors:  Club Nàutic Port de la Selva 

 

INFORME DELS RESIDUS RETIRATS DEL FONS MARÍ 

Tipologia de brossa extreta del sector de la bocana (o Molí Gros) fins la Punta del Tren. 

1. Elements que s’han recollit més d’1 Ut: 

• Trossos de mànega. 

• Safates de plàstic i ferro. 

• Plàstics de diverses mides. 

• Trossos de goma. 

 

2. Elements que s’han recollit més d’1 Ut., recollits també en jornades d’anys anteriors: 

• Rodes de cautxú de diferents mides: 6 Uts. 

• Canonades de diverses mides de ferro. 

• Ampolles, gots i envasos de plàstic de diferents mides.  

• Ampolles, pots i trossos de vidre. 

• Llaunes metàl·liques de 33 cl. 

• Xarxes de pesca. 

• Peces de ferro de vaixell. 

• Draps. 

• Cordes diverses de vàries mides. 

• Bosses d’aperitiu. 

• Estris de pesca: salabret, per pescar pops, ham i fil per pescar... 

• Fils de plàstic. 

• Cable d’acer. 

• Sacs de plàstic. 

• Cadira de platja. 

  

3. Elements que s’ha recollit 1 Ut., recollits també en jornades d’anys anteriors: 

• Soles de sabata de goma.  

• Peça de roba: biquini. 

• Contenidor. 

• Moqueta. 
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4. Elements que s’ha recollit 1 Ut., no recollits en jornades d’anys anteriors:  

• Agulla estendre roba. 

• Plat metall. 

• Vas de vidre. 

• Lones de vaixell. 

• Envàs iogurt. 

• Garrafa de vidre. 

• Pilota. 

• Galleda. 

• Pot de cola. 

 

VOLUM TOTAL DE BROSSA:  480 Kg. 

 

Valoració: 

Malgrat nou jornades seguides netejant el mateix fons marí continua apareixent brossa. A més continuen 

apareixent molts elements ja identificats en jornades anteriors: rodes, xarxes, cordes, ampolles, llaunes, 

plàstics, canonades... La majoria de la brossa extreta té una relació directa amb les arts tradicionals i l’activitat 

quotidiana de la pesca (en aquest sentit, cal considerar que molts d’aquests elements  trobats eren utilitzats 

anys enrere i, per tant, abocats a mar des de fa temps). Tot i així, també molts d’aquests elements són actuals 

i procedents dels usos habituals del port (pesca i recreatius) i abocats al mar en dies de vent i temporal. Tot i 

així, enguany s’ha tret menys brossa respecte edicions anteriors (una tercera part menys aproximadament). 

Alhora, s’ha detectat major biodiversitat i riquesa faunística, el que desperta un  sentit esperançador. 

Malgrat tot, cal estar amatents a la poca sensibilitat ambiental de la ciutadania, per això es recomana 

emprendre accions d’educació ambiental per evitar continuar malmeten el mar. També es valora la necessitat 

de fer difusió pels mitjans habituals locals de l’estat de degradació i mala qualitat del fons marí. 

 

 


