Clean Up Day a les platges de Vilanova i la Geltrú
Publicat a La Xarxa en xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat)

Clean Up Day a les platges de Vilanova i la Geltrú
Publicat per Vicenç Pérez Molina [1] el 26/01/2017 - 20:45 | Última modificació: 10/03/2020 - 10:52
Dades: Divendres, Novembre 24, 2017 - 10:00 - 12:00
Adreça: Estació de trens en miniatura. Platja de Ribes Roges, s/n
Població: Vilanova i la Geltrú
Mostra mapa: Mostra mapa intentant obtenir les coordinades des dels camps adreça i ciutat.
Públic al qual s'adreça: escoles membres de la Xarxa Local Agenda 21 Escolar
El 24 de novembre jornada de reflexió i neteja simbòlica de la platja de Ribes Roges organitzat per El Consorci del
Colls i Miralpeix i A21 Escolar adreçat a les escoles adherides al Projecte A21 Escolar.
OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT:
• Sensibilitzar sobre el dret a gaudir d'un medi no degradat i el deure de conservar-lo
• Fomentar la participació social i ciutadana en la conservació dels entorns naturals
• Contribuir a la millora dels espais naturals més propers
• Conèixer els espais naturals del territori.
• Intercanviar inquietuds respecte als espais naturals
• Conèixer l'impacte dels residus en la biodiversitat marina
ACTIVITAT ENMARCADA EN LA SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
PUNT DE TROBADA: Al "TRENET" del Parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú
DIA. 24 de Novembre DURADA: De 10.00 a 12.00 h. del matí
MATERIAL: Recomanem portar roba i calçat còmode i adient per l'aigua. L'activitat es farà amb grups de 4 o 5
persones. Se'ls entregarà una guia de biodiversitat marina, un qüestionari.
DESENVOLUPAMENT:
* Petita explicació sobre l'activitat i el projecte europeu Let's Clean Up
* Recollida de residus i selecció. Observació de l'estat de la platja
* Reflexió conjunta, opinions i propostes
* Foto de grup i missatge conjunt de conscienciació mediambiental
Etiquetes: clean up day
Etiquetes: residus
Etiquetes: prevenció
Etiquetes: xarxa escoles Agenda 21 de Vilanova i la Geltrú
Etiquetes: litoral marí

Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 1 of 2

Clean Up Day a les platges de Vilanova i la Geltrú
Publicat a La Xarxa en xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat)

[2]
Amplia mapa [2]

[3]

URL d'origen: http://xarxaenxarxa.diba.cat/events/2017/11/24/clean-up-day-les-platges-de-vilanova-geltru
Enllaços:
[1] http://xarxaenxarxa.diba.cat/members/vperez
[2] http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;geocode=&amp;q=Estació de trens en miniatura.
Platja de Ribes Roges, s/n, Vilanova i la Geltrú&amp;ie=UTF8&amp;z=16
[3] http://xarxaenxarxa.diba.cat/node/5565
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