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Bona pràctica

Descripció de la iniciativa

La contaminació dels mars i oceans és un dels 
problemes més preocupants de l’actualitat; hi 
ha cent vegades més brossa al mar que fa 50 
anys, i les prediccions diuen que al 2050, les 
aigües estaran més poblades de plàstics que 
de peixos.

Ja hi ha nombroses espècies que estan amena-
çades per la contaminació. L’Institut Espanyol 
d’Oceanografia va publicar el 2016 un estudi en 
el qual s’exposa que, després d’analitzar mos-
tres de 212 peixos d’interès comercial de les 
costes atlàntica i mediterrània, es van trobar 
microplàstics en un de cada sis peixos.

El litoral barcelonès no n’és una excepció, i 
malauradament també s’hi troben plàstics 
i altres residus, tant a la sorra com al mar, 
surant o al fons marí. Davant d’aquest pro-
blema, la ciutadania s’ha mobilitzat i hi ha un 
nombrós grup d’entitats que cada any ajuden a 
conservar la vida marina, organitzant neteges 
per recollir els residus que es troben a la costa.

En els últims anys aquesta activitat s’ha 
potenciat tant que el mateix Ajuntament, des 
del Centre de la Platja, està desenvolupant 
amb les entitats que s’hi dediquen un pro-
jecte per aglutinar totes les accions de neteja 
que es fan a les platges de la ciutat. L’objec-
tiu és coordinar les diverses entitats que 
volen portar a terme accions d’aquest tipus 
per fomentar una millor praxi de les accions, i 
també poder fer una diagnosi dels residus que 
es troben actualment als fons marins de les 
platges de la ciutat. 

Una d’aquestes entitats és Yotuba Barcelona, 
que anualment organitza diverses activitats 
de neteja del litoral, que es complementen 
amb activitats educatives i divulgatives per 
treballar temes com la biodiversitat i la con-
servació del medi ambient, posant èmfasi en 
el litoral i la gestió dels residus.

Yotuba Barcelona lidera l’organització de la 
Triatló per la preservació del fons marí de 
Barcelona, una proposta que reuneix volun-
tariat de tot tipus amb la col·laboració de 
diverses entitats que treballen conjuntament 
per recollir els residus que hi ha a les platges 
de la ciutat. 

La Triatló es va portar a terme el 4 de novem-
bre de 2017 a la platja de Nova Icària de 
Barcelona, i van participar-hi apneistes, 
paddle surfers i nedadors, que amb el suport 
dels equips de terra es van dedicar a recollir 
totes les deixalles que van trobar en una àrea 
determinada de les platges. 
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Triatló Yotuba
Neteja del litoral i fons marí de Barcelona 
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Per fer-ho més divertit, treballen com en una 
carrera de relleus: els voluntaris apneistes 
retiren els residus inorgànics que troben a una 
profunditat d’entre 6 i 8 metres, que després 
passen als nedadors i paddle surfers. Aquests 
cobreixen una distància d’uns 150 metres 
fins a passar el “testimoni” (la xarxa plena 
de residus) als encarregats de dipositar les 
escombraries als contenidors corresponents 
per a cada residu. 

La dinàmica es repeteix durant dues hores, 
en les quals es van recollir més de 360 quilos 
de brossa del fons marí i també de la sorra i 
dels espigons. En col·laboració amb l’entitat 
Drapart, els residus es van utilitzar per crear 
peces artístiques que es van exposar al Museu 
Marítim, perquè de la brossa també en podem 
fer art.

Yotuba Barcelona té l’objectiu d’apropar el mar 
a la ciutadania amb activitats marines des de 
la conscienciació i la sensibilització, així com 
treballar al territori amb escoles i institucions 
dels barris costaners. 

El litoral barceloní és un gran desconegut i acull 
una gran diversitat d’espècies, tant de flora 
com de fauna. Si volem preservar l’ecosistema, 
hem de fer un petit esforç per mantenir net el 
nostre mar. Yotuba revesteix de consciència 
ambiental activitats esportives com la immer-
sió i la natació per, conjuntament, aconseguir 
un fons marí renovat i saludable.

Indicadors associats
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Participació: més de 
60 persones voluntàries.

Residus: més de 360 quilos 
de brossa recollida.

Per saber-ne més: 

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 10. Resiliència i responsabilitat 
planetària: de la resposta puntual a l’acció global

Durada: Al llarg de l’any, Yotuba Barcelona 
organitza diverses activitats de neteja del 
fons marí i litoral. La Triatló del 2017 va tenir 
lloc el 4 de novembre.

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, comunicativa, innovadora, 
pedagògica, replicable, de treball en xarxa, 
foment del voluntariat.

Impulsor: Yotuba Barcelona.

Contacte: yotubabarcelona.com

Vídeo: www.youtube.com/watch?v=faKZv-
DRKmZo

www.youtube.com/watch?time_continue 
=25&v=K2Ikw0c_dzk

Col·laborador: Drap Art, Manihi Surf, Posi-
donia Green Festival, Eco-Union, No más 
colillas Barcelona, Retorna, TerraCycle, Sur-
frider Foundation Europe, Decathlon España, 
El Centre de la Platja i la Fàbrica del Sol de 
l’Ajuntament de Barcelona.

http://yotubabarcelona.com/
https://www.youtube.com/watch?v=faKZvDRKmZo
https://www.youtube.com/watch?v=faKZvDRKmZo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=K2Ikw0c_dzk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=K2Ikw0c_dzk

