Un mar
de plàstics

Un mar de plàstics explica com l’oceà s’està
convertint en un abocador que afecta greument
la salut de la fauna i la flora marines. La història
d’un fulmar boreal, una au marina que habita
les costes de l’Atlàntic Nord, es converteix
en el fil conductor que serveix per exposar les
conseqüències de l’ús massiu i irresponsable
del plàstic i la necessitat de limitar-ne
dràsticament el consum. Amb un llenguatge
senzill, el llibre també aborda les solucions
tècniques que s’han proposat per afrontar el
problema dels residus plàstics al mar i com
hi pot contribuir cadascú en el seu dia a
dia, per tal d’ajudar el fulmar boreal i la
resta d’animals marins.
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Traducció del noruec:
Meritxell Salvany

Kirsti Blom és autora de llibres de ficció i no-ficció, i és una conferenciant reconeguda. Entre altres obres ha escrit, en col·laboració amb diversos investigadors, una sèrie de no-ficció per a nens
i joves sobre la vida, el clima i la fauna als cercles polars.
Geir Wing Gabrielsen és investigador, biòleg i director del Departament de Contaminació Mediambiental de l’Institut Polar Noruec de Tromsø, que s’encarrega de l’estudi i la vigilància dels oceans Àrtic i Antàrtic. Wing Gabrielsen representa a Noruega en el Programa de les Nacions Unides
per al Mediambient en l’àrea de residus marins, la seva especialitat.
Característiques:
Amb un llenguatge assequible i amè s’exposen les informacions més rellevants sobre la història de
la fabricació del plàstic des dels anys cinquanta del segle passat, els productes que en contenen,
els efectes que té sobre la fauna marina, quines accions s’han pres i quines iniciatives hi ha en
marxa per reduir-ne l’ús, promoure’n el reciclatge i netejar els mars de plàstics. La història del
fulmar boreal serveix de nexe vital al text, que va acompanyat de nombrosos gràfics i esquemes
informatius.
Una espectacular selecció de fotografies testimonia gràficament la bellesa del mar i els efectes
de l’acció humana.
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