COL·LOQUI INTERNACIONAL
«SALVEM EL MEDITERRANI»
MONTPELLER – Le CORUM
29 de SETEMBRE del 2022
La contaminació marina per plàstics, en particular, s’ha multiplicat per deu des de l’any 1980, afectant almenys 267 espècies,
incloent el 86% de les tortugues marines, el 44% de les aus marines i el 43% dels mamífers marins.
Es calcula que anualment es llencen més de 10.000 tones de residus al Mediterrani. Aquest mar, gairebé tancat, representa
menys de l’1% de la superfície marítima mundial i tanmateix es veu subjecte a aproximadament el 7 % de la contaminació
marina per plàstics.
El Mediterrani, tresor de la biodiversitat i una de les regions del món amb més espècies endèmiques, és també una de les zones
de la Terra que patirà més el canvi climàtic.

La gravetat de la situació és de totes i tots coneguda. Ara cal intensificar i valoritzar les solucions
existents.
La societat civil organitzada (Consells Econòmics i Socials d’Occitània, Catalunya i les Illes Balears agrupats
al si de l’Euroregió Pirineus Mediterrània) prepara un col·loqui internacional per tal de construir plegats una
estratègia de lluita contra la contaminació marina.
Compartir els reptes i les experiències a escala de la conca mediterrània, difondre les bones pràctiques,
agrupar-se per actuar, exercir pressió sobre els decisors.... aquests són els objectius d’aquesta jornada.
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La jornada del 29 de setembre s’articularà al voltant de tres grans eixos temàtics:
TRENCAR - RECICLAR/REUTILITZAR - RESTAURAR
• TRENCAR: presentació i intercanvi de pràctiques, processos industrials o productes que substitueixen l’ús
de plàstics;
• RECICLAR – REUTILITZAR: com fer servir els productes o transformar els residus per tal de no haver
d’utilitzar materials plàstics (economia circular, reciclatge...);
• RESTAURAR: recollida i reutilització dels residus marins, restauració ecològica d’entorns degradats.
• Una trentena de ponents d’arreu de la Mediterrània –actors de l’àmbit del turisme, la pesca o
la indústria, representants d’associacions, ONGs, universitats o starts-up…– presentaran les
seves accions adreçades a reduir l'ús de plàstics:
o Els hotelers de les Illes Balears estan trobant solucions per utilitzar menys envasos de plàstic;
o Unes drassanes d’Occitània estan construint un vaixell amb material d’origen biològic;
o Els pescadors de Tunísia recullen residus al mar i els reutilitzen;
o A Occitània s’està implementant una iniciativa per reutilitzar les xarxes de pesca;
o Un laboratori estudia i quantifica els residus que provenen dels rius mediterranis;
o Un institut de recerca treballa en la regeneració dels prats de posidònia.
Aquestes iniciatives i moltes altres es presentaran el 29 de setembre. Veniu a descobrir-les i a
intercanviar experiències durant aquesta jornada!
• Amb un format que afavoreix els intercanvis entre ponents i participants: taules rodones,
sessions de pitch, presència a l’estand.
• Totes les intervencions seran accessibles per streaming (https://www.lemondenouveau.fr).
• Es farà pública una declaració conjunta dels Consells Econòmics i Socials de la Mediterrània
comprometent-se a INTENSIFICAR la lluita contra la contaminació i la recerca de solucions
alternatives.
• Podeu consultar tota la informació relativa al col·loqui aquí
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