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CONTEXTUALITZACIÓ
ELS PÈL·LETS, MICROPLÀSTICS PRIMARIS

Els microplàstics es
defineixen com les partícules
de plàstic de mida inferior a
5mm i es classifiquen en dos
grups: primaris i secundaris.
Els microplàstics primaris
són plàstics directament
alliberats al medi en forma
de petites partícules, com
per exemple els pèl·lets o els
additius abrasius a productes
cosmètics o detergents,
entre d’altres. Els
microplàstics secundaris es
formen per fragmentació
d’ítems de plàstic més grans
una vegada abocats al medi
natural (Boucher i Friot,
2017).

Malauradament, gran
quantitat de pèl·lets es
perden durant la producció,
transport i emmagatzematge
(Karlsson et al., 2018). La
majoria dels abocaments o
fuites de pèl·lets es
produeixen en ecosistemes
terrestres, des d’on un
percentatge desconegut és
arrossegat per l’escorrentia
superficial i els cursos
fluvials fins als ecosistemes
marins (Cózar et al., 2014).
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La Pineda, novembre 2020
Font pròpia

PÈL·LETS A LES PLATGES
DE VILA-SECA
La presència de pèl·lets a les costes de
Tarragona està documentada des de l’any
2016, a través del Programa de seguiment de
micropartícules en platges (BM-6) del Ministeri
per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
D'aquests informes tècnics, realitzats 2
vegades per any (a la primavera i tardor) es
conclou el següent:
De totes les platges monitoritzades, tant la
primavera com la tardor de 2017 (Itzurun,
Oyambre, Covas, Rodes, Doñana, Castilnovo,
Azucenas, Cabo de Gata, La Llana, Marenys, Cal
Francès, Famara, Lambra i La Pineda), els
microplàstics secundaris resulten clarament
majoritaris, siguent la única excepció a
aquesta norma la platja de La Pineda on els
microplàstics primaris (fonamentalment
pèl·lets, constitueixen el 74,5% de les
partícules contabilitzades (figura 2).
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Figura 2. Els resultats de la primavera de 2017 del
Programa de seguiment de micropartícules en
platges del MITERD (BM-6), indica que el 74.5% dels
microplàstics trobats en aquesta platja van ser
primaris.

La platja de La Pineda també va presentar la
concentració màxima de microplàstics
primàris la primavera i tardor del 2018, amb
concentracions mitjanes molt superiors a la
resta de platges del territori espanyol (taula 1).

GREENPEACE ESTIMA

120 MILIONS
DE PÈL·LETS
A LA PLATJA DE LA PINEDA

L'organització Good Karma Projects en una
recollida de mostres el febrer de 2019, va
estimar una acumulació d'entre 60 i 90
milions de pèl·lets només a la platja de La
Pineda. A més, es van recollir mostres de la
bocana del Port de Tarragona, verificant la
seva presència en aigües superficials.
L'organització Greenpeace va estimar el
març de 2019 en 120 milions de pellets
l'acumulació trobada a la mateixa platja.
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Taula 1. El resum de resultats de la tardor de
2018 on la platja de La Pineda és la que
presenta els valors màxims de microplàstics en
general i de microplàstics primaris de totes les
platges mostrejades del territori espanyol

LA PINEDA
La platja de La Pineda ja no només es considera una zona de presència esporàdica
d’aquest material després de grans temporals, sinó que presenta una zona
d’important acumulació, formada al llarg de nombroses arribades i on els pèl·lets han
passat a formar part del sediment de forma continuada.
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PLATJA DELS PRATS
ESPAI PROTEGIT XARXA NATURA 2000

Platja dels Prats de Vila-Seca
22 de desembre de 2020

A la Platja dels Prats, situada entre la
Platja de la Pineda i el Port Industrial de
Tarragona, s’hi troba una de les àrees
pertanyents a l’espai protegit Xarxa Natura
2000 de La Sèquia Major. Una zona
d’aiguamolls i punt de pas i descans d’aus
migratòries, a la vegada que acull alguna
espècie en perill d’extinció. Gràcies a la
feina de monitorització i les observacions
periòdiques per part de voluntaris de
l’organització es confirma que la presència
de pèl·lets en aquesta zona protegida és
permanent.

ES CONFIRMA LA PRESÈNCIA
DE PÈL·LETS EN AQUEST
ESPAI PROTEGIT
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Platja dels Prats de Vila-Seca
10 de gener de 2021

AFECTACIÓ
MEDIAMBIENTAL
Els microplàstics primaris, incloent els
pèl·lets, en el medi terrestre poden
afectar les propietats fisicoquímiques del
sòl com la seva estructura, la densitat
aparent, la capacitat de retenció d’aigua i
el contingut nutricional (de Souza
Machado et al., 2018, 2019; Liu et al., 2017;
Wan et al., 2018), així com també a la
biota present, afectant el rendiment de
les plantes directament, la comunitat
microbiana del sòl i la bioactivitat
relacionada (de Souza Machado et al.,
2019; Qi et al., 2018; Rillig et al., 2019).
Estudis recents suggereixen que
l’exposició a microplàstics podria
plantejar riscos per la salut intestinal i
problemes metabòlics en mamífers
terrestres (Jin et al., 2019 i Lu et al., 2018),
i tals efectes podrien ser transmesos als
humans. Se sap que els microplàstics
concentren substàncies químiques
perilloses a la seva superfície (Koelmans
et al., 2016), fet que pot provocar canvis
en la toxicitat dels microplàstics pels
organismes.

En ambients marins, els microplàstics que
tenen una densitat inferior a l’aigua de
mar, com el PP, floten i es dispersen
àmpliament pel medi (Boucher i Friot,
2017), on poden ser ingerits per un ampli
rang d’espècies com oligoquets, crustacis,
mol·luscs, nematodes i vertebrats
(Desforges et al., 2015; Hurley et al., 2017;
Lei et al., 2018; Van Cauwenberghe et al.,
2015). La seva fragmentació pot donar lloc
a partícules tant petites que serien
fàcilment confoses per aliments
planctònics pels animals situats a la part
més basal de la cadena alimentària.
La ingestió de microplàstics i productes
químics derivats del plàstic (com els
additius plàstics i components orgànics
persistents adherits) es relaciona amb una
gran varietat d’efectes toxicològics que
inclouen: respostes inflamatòries,
trastorns metabòlics, inhibició del
creixement, problemes de reproducció i
inclús la mort (Besseling et al., 2013; Lei et
al., 2018; Ma et al., 2016). Així mateix, s’ha
confirmat la transferència tròfica de
microplàstics i els contaminants associats
a la xarxa alimentària aquàtica (Carbery et
al., 2018).

COMPONENTS
ORGÀNICS PERSISTENTS
Els pèl·lets actuen com atraients de substàncies químiques
tòxiques com els COP (Components Orgànics Persistents), que
representen una amenaça para la salut humana i el medi
ambient a nivell planetari degut a que:
Romanen al medi ambient, al ser resistents a la degradació.
Són bioacumulables, s’incorporen als teixits dels éssers vius.
Són tòxics per la salut humana i el medi ambient.
La Pineda, 18 de desembre 2020
Font pròpia
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ACTIVITAT
PETROQUÍMICA A
TARRAGONA
EL COMPLEX PETROQUÍMIC MÉS GRAN
DEL SUD D'EUROPA

L’Àrea de Tarragona és on es
localitza el Complex
Petroquímic més gran del
sud d’Europa.
En el Complex Petroquímic
de Tarragona es produeixen
anualment prop de 20
milions de tones de
productes químics, dels
quals 2 milions de tones
són pèl·lets de preproducció, xifres que
representen entre el 50% i el
60% dels plàstics produïts a
l’Estat Espanyol (dades
cedides per l’Associació
d’Empreses Químiques de
Tarragona).
En l’actualitat, compta amb
1200 hectàrees repartides en
dos sectors principals, el
nord i el sud. El Polígon Nord
compta amb 480 hectàrees
distribuïdes entre els
municipis d’El Morell, La
Pobla de Mafumet, Vilaseca i
Tarragona. Per altra banda, el
Polígon Sud cobrint una
extensió de 720 hectàrees es
reparteix entre Vila-seca, La
Canonja i Tarragona (també
coneguda com a Zona
Trèvol). En el seu conjunt s’hi
troben vàries empreses
productores i distribuïdores
de pèl·lets.

Els sistemes de drenatge
pluvial recol·lecten aigua
d'escorrentia superficial.
Segons dades de l’Agència
Catalana de l’Aigua, gran
part del Polígon Sud i els
voltants del Complex
Petroquímic de Tarragona
estan identificats com a
zona inundable, on es
troben aquests sistemes de
drenatge. En episodis de
pluges més o menys
intenses, partícules de baixa
densitat, com els pèl·lets que
es troben a terra, es
canalitzen i distribueixen pel
sistema de drenatge pluvial.
Quan disminueixen els
cabals, i depenent de la
intensitat de l'episodi de
pluja, es formen zones
d'acumulació fàcilment
detectables.
Tot i no formar part del
Complex Petroquímic de
Tarragona, cal mencionar el
Polígon de Constantí, situat
entre el Polígon Nord i Sud i
que compta amb la
presència d’un important
distribuïdor.
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Pluvial al Polígon Entrevies
Font pròpia

HIDROGRAFIA DE LA
ZONA
UN PROBLEMA QUE DESEMBOCA A LA PINEDA

Mapa de l’àrea de Tarragona. Ombrejat en vermell: Polígon Nord, Polígon Sud i polígon de Constantí. Línia turquesa:
vies de flux preferent i rieres. Mapa elaborat amb Google Earth. Mapa base: SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA i GEBCO. Font
pròpia.

La configuració hidrogràfica de la zona inclou la Conca del Riu Francolí i part de la Conca
de les Rieres Meridionals.
La Conca del Riu Francolí té una superfície de 858 Km2. La seva aportació mitja s’estima en
12hm3/any i el seu caudal és molt irregular, directament determinat pel règim pluviomètric.
El Polígon Nord es troba a escassos metres del propi riu Francolí i, els distribuïdors es
troben vora la Riera de la Selva, el seu principal afluent.
La Riera de la Boella i la rasa de Mas de Sostres formen part de la Conca de Rieres
Meridionals i del Montsià i travessen el Polígon Sud, recollint les aigües dels sistemes de
drenatge.
El Riu Francolí, la Riera de la Boella i pluvials que recullen aigües del sistema de drenatge
del polígon Sud desemboquen directament dins el Port de Tarragona i a la Platja dels Prats
de Vilaseca.

08

FONTS D'APORTACIÓ
Des de 2018, l’organització Good Karma Projects estudia i documenta la situació de
contaminació per pèl·lets de plàstic a Tarragona. Els primers testimonis recollien
esdeveniments d’arribades massives de pèl·lets a la Platja de La Pineda, coincidint amb
episodis de temporal o pluges abundants en dies anteriors. Inicialment, es pensava que
podien correspondre principalment a pèrdues en el transport marítim i/o provenir de fonts
llunyanes però, inspeccions durant l'any 2020 i 2021 realitzades per voluntaris de
l’organització i el cos d’Agents Rurals de Catalunya a la xarxa hidrogràfica del territori,
constaten grans concentracions de pèl·lets en aquestes àrees, que en alguns casos, es
troben a més d’una desena de quilòmetres de distància de la platja, terra endins (veure
imatges).
Aquest fet prova que les rieres i rius que desemboquen a la platja dels Prats de Vila-seca i
el Port de Tarragona són fonts d'aportació de pèl·lets.

Nova Rasa de la Boella
41.099762, 1.186125

Fluvial polígon Entre Vies
Rasa de la Boella dels
41.105612, 1.196358
Sostres 41.103575, 1.195059

El 28 d'octubre de 2018 es van registrar les
primeres imatges de l'arribada massiva de
pèl·lets a la platja de La Pineda però
no és fins el 25 de gener de 2019 (tres mesos
després) que es va denunciar publicament
per part del grup polític Vila-seca En Comú i
Mare Terra Fundació.
El dia 29 de gener, l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) va realitzar una inspecció en la
que es va concloure que els pellets no
podien provenir de terra per la falta de
pluviometria les semanes prèvies a la
denúncia.
La data de la denúncia no coincidia amb el
moment de l'arribada massiva (28
d'octubre) on si que s'observen episòdis de
fortes precipitacions les dues semanes
anteriors, segons dades de l'Agència Estatal
de Meteorologia (figura 1).
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Riera de la Selva
41.213208, 1.207338

Figura 1. Gràfic de precipitacions del territòri. Font: AEMET

FACTORS METEOROLÒGICS
DISPERSIÓ DELS PÈL·LETS
Tals evidències han permès a l’organització Good Karma Projects plantejar la hipòtesi
sobre les condicions necessàries per a les aparicions de pèl·lets a la Platja de La Pineda.
Les pèrdues de material per part de la indústria es produirien de manera constant, a tots
els nivells de la cadena de valor.
Donades les característiques pluviomètriques del territori, en èpoques d’escasses
precipitacions el material perdut aniria formant punts d’acumulació a les lleres de les vies
de flux preferent: Riu Francolí, Riera de la Boella o els pluvials i, en èpoques i episodis de
fortes precipitacions seria arrossegat fins als punts de desembocadura situats al Port
Industrial de Tarragona i la Platja dels Prats de Vila-seca, immediatament contigus a la
Platja de la Pineda.
Els pèl·lets romandrien flotant en superfície una vegada al mar formant acumulacions
prop de les fonts d’aportació davant el litoral tarragoní (Expósito et al., 2021). En
condicions de vent i onatge d’est o sud, els pèl·lets serien empesos fins a la platja de
La Pineda.

Figura 3. Rosa dels vents de
Tarragona
Font: Servei Meteorològic
de Catalunya

Mapa del Port de Tarragona i La Pineda. S’observa el Polígon Sud i els trams finals del Riu Francolí i algunes rieres. Ombrejat en
vermell el Polígon Sud. Destacada en groc la zona protegida Xarxa Natura 2000 situada a la Platja dels Prats de Vila-seca i en vermell
l’àrea de gran acumulació de la Platja de la Pineda. Les fletxes blanques indiquen la direcció de la corrent superficial general dins el
Port de Tarragona. Les fletxes en rosat i ataronjat indiquen dues direccions que seguirien els pèl·lets de plàstic en funció de les
condicions de vent i onatge. Font pròpia.

En condicions de vents d’oest i nord-oest (Mestral), que segons dades del Servei
M e t e o r o l ò g i c d e C a t a l u n y a s ó n l e s c o n d i c i o n s m a j o r i t à r i e s a l l l a r g d e l ’ a n y , e l s p è l ·l e t s
serien empesos mar endins podent arribar a altres punts del Mediterrani (figura 3).
Precisament seguint la direcció dels vents predominants (300º N-O) es troba la regió
nord de les Illes Balears, on s’han detectat nombrosos punts de presència i acumulació
de pèl·lets, tot i no ser una zona amb presència important d’indústria del plàstic.
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