Olora, tasta, escolta,
toca, mira...
cinc sentits per a disfrutar
de les nostres platges i
cuidar-les.
Participa activament en la
seua conservació.

i assaborix l’estiu

Per unes platges

sostenibles
Seguix-nos en:
@ladipuenlared

Per unes platges

sostenibles

Estem ja en el millor
moment de l’any per a
disfrutar al màxim de les
nostres platges, però com
que l’afluència és alta, cal
ser respectuosos amb tot

el món, tenir en compte
les recomanacions i evitar
deixar residus en l’arena.
Els residus de grandària
menuda, com les puntes
de cigarret, xiclets... donen

sensació de brutícia i són
difícils d’arreplegar per les
màquines de neteja.
A més, les puntes de
cigarret són molt contaminants, ja que els filtres absorbixen quitrà i les restes
dels compostos químics
del tabac. D’estos, almenys
165 són tòxics (destaquen
el metalls pesats: alumini,
bari, cadmi, crom, coure,
ferro, plom, manganés, níquel, estronci, titani i zinc).
Les restes de cigarret
acaben sovint a la mar i
allí, els elements tòxics lixivien fàcilment, quedant a
l’aigua o als sediments de
la mar. Els metalls pesats
persistiran molt de temps,
acumularan el seu efecte
tòxic al llarg de la cadena
tròfica, passant per l’alimentació als humans.

ser engolides accidentalment pels xiquets menuts.
A més, se n’han trobat en
l’estómac de diferents espècies, com aus, tortugues,
balenes i peixos, que les
confonen amb menjar i les
engulen.
Per a evitar que res d’açò
passe, i fent efectiva la
màxima que les persones
hem de ser agents actius
del
desenvolupament
sostenible, l’Ajuntament
i la Diputació de València,
duran a terme els mesos de
juliol i agost un projecte pilot de distribució gratuïta de
cendrers a través de les oficines d’infoturisme de cada
platja.
Es tracta de cendrers
reutilitzables, que per la
seua estructura, s’ancoren
fàcilment en l’arena i ens

Puntes de cigarrets

Cal tenir en compte
també que les puntes de
cigarret, i en general qualsevol residu xicotet, poden

faciliten la recollida i disposició final dels residus
en paperera o contenidor.
www.dival.es

