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“Els nostres mars alberguen la major part
de vida del planeta i ajuden a alimentar

a milions de persones”

Sabies que…
Pesca Neta treballa cada dia per retirar les

deixalles i conservar la qualitat de les nostres
aigües i de les nostres especies. Amb la nostra

activitat ajudem a netejar el mar i a protegir
l’ecosistema marí de la contaminació. Pesca
Neta treballa per protegir la Mediterrània.
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Sense la Mediterrània,
no podrem sobreviure.

Des de l’aire que respirem, fins al menjar que mengem, fins 
al clima que vivim, tots depenem dels nostres mars. Avui, són 

més importants que mai. La contaminació està asfixiant la 
fauna marina. Grans àrees del nostre mar estan morint 

ràpidament, i totes les espècies que habiten en l'ecosistema 
s'enfronten a una disminució precipitada.

Sabies que…
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La nostra activitat

1
COL·LABORAR

Totes les confraries de 
pescadors de Catalunya 

participen en una iniciativa per 
netejar la Mediterrània.

2
RECUPERAR

Els nostres pescadors treballen 
per separar i dipositar les 

escombraries en els contenidors a 
la fi de la jornada.

3
RECICLAR

Classificar tota mena d'objectes 
i materials que es troben al mar 

per poder reciclar-los i 
reutilitzar-los.
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La nostra activitat

4
REUTILITZAR

La utilització dels materials 
reciclats de la mar ajuda a 
reduir l'ús dels recursos del 

planeta.

5
ACCIÓ

Ajudem a promoure la conscienciació i 
la cura al nostre mar per part de tota 
la societat. Pesca Neta ajuda amb 

aquesta iniciativa a treure de la
mar tones d'escombraries.
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DISTRIBUCIÓ PER TIPUS
DE MATERIAL

2020 %

Total   Barcelona   Girona   Tarragona  

Plàstic
46%

Metall
22%

Mixte
17%

Fusta
6%

Ceràmic
6%

Altres
%

Dades de les escombraries retirades per Pesca Neta

Sabies que…
Les embarcacions participants al projecte Pesca Neta
retiren deixalles del mar diàriament. Les deixalles són 
comptabilitzades, classificades i portades a port per

al seu posterior tractament. En el projecte hi
participen les 33 confraries de pescadors de

les Federacions Territorials de Girona, 
Barcelona i Tarragona.
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Sabies que…

Una iniciativa de les Confraries
de Pescadors de Catalunya

Sabies que…
Pesca Neta és una iniciativa de les Confraries

de Pescadors de Catalunya per a ajudar a netejar 
la mar de tots els residus que arriben a les xarxes dels 
pescadors. Els pescadors recuperen i porten fins al port 

tots els residus que agafen les embarcacions amb 
les xarxes quan surten a pescar.

Federacions
3

Confraries
33

Embarcacions
1289
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Què podem fer per a reduir els residus de la Mediterrània?

On reciclem les tovalloletes de cel·lulosa?
Quan s’ha acabat la tinta d’un bolígraf, on el tirem?

Què fem amb els pots de vidre perquè no acabin al mar?


