QUINS IMPACTES AMBIENTALS GENERA BARCELONA AL MÓN?

INCINERADORA: TERSA
Emissions:

331 mil t CO2
OSONA

CENTRAL GAS

GAS FÒSSIL
S’importa soja bàsicament
per a alimentació animal.
Espanya és el 4t productor
mundial de porc.

Un 50% ve d’Algèria
Barcelona compta amb una
de les plantes de regasiﬁcació
més importants de la UE

DISTRICTE 22@

Contaminació aigües
Emissions tòxiques

RESIDUS
ENDESA

Barcelona ha exportat
3,6 mil tones de plàstic
a Malàisia el 2020

Neocolonialisme
i impacte ambiental
ENDESA
Endesa és propietària de la central tèrmica Dock Sud,
activitat de la qual ha fet augmentar els nivells de
contaminació de l’aire, l’aigua i la terra a la regió de
Buenos Aires.
TBC
L'expansió i privatització del port de Buenaventura,
amb inversió de l'empresa catalana TBC ha portat un
greu impacte ambiental per culpa de la tala de
manglars i drenatges.

TEXTIL I CALÇAT
TBC

AGBAR
Una ﬁlial del grup Agbar fa més de dues
dècades que fa negoci a Mèxic, on està
sobreexplotant els aqüífers i rius de la zona,
afectant agricultors i biodiversitat local.

FIRA

India és el segon proveidor
mundial d’adobat de pells
L’Estat Espanyol el seu 7è
mercat més important

Ecosistemes marins

PESCA
Think tanks i generadors
de dinamiques globals
22@
La producció TIC està lligada a minerals com el coltan
a la República Democràtica del Congo, una de les
regions amb més biodiversitat del planeta, que es veu
afectada per la desforestació i la mineria.

Marroc és el
1º importador del Estat
Utilitzant tecniques
d’arrossegament als territoris
ocupats del Sàhara Occidental
AGBAR

AMAZON
Amazon promou la compra per internet a escala
global, amb els greus efectes que això suposa per al
canvi climàtic i per al comerç de proximitat.

MERCA BARNA

PORT

Emissions:

373 mil t de CO2

SOJA

Desforestació, monocultius

El port rep un 8% de la soja de
la UE, un 50% ve de Brazil
Es calcula que provoca unes
230.000 hectàrees
de desforestació per any

AEROPORT
Emissions:
Aquest mapa ha estat possible gràcies
a les aportacions de:
Grain i Revista Sobirania Alimentària Observatori de Drets
Humans i Empreses a la Mediterrània, Enginyeria Sense
Fronteres, Comissió Catalana Ajuda al Refugiat, Observatori
de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Zeroport,
Aliança per la Pobresa Energètica i Setem

Contaminació aigües

438 mil t
de CO2
AMAZON

TURISME

7,5%
dels gasos
amb efecte d’hivernacle
de Barcelona
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