
Seminari de preparació 

Barcelona  

25/02/2020 



16.840 accions a Europa 

675.000 voluntaris 

309 accions a Catalunya 

86 tones residus 



Novetats 2020 

• VII edició Let’s Clean Up Europe! 8 al 10 de maig 

• Potenciar l’adopció de mesures correctores i preventives 

per evitar noves neteges. 

• Potenciar accions educatives a les activitats 

• Potenciar repte esportiu i ambiental comú a Catalunya  

• Difusió activa Xarxes socials @residuscat envieu-nos 

imatges i vídeos. #letscleanupcat #cleanupeurope 

• Edició del vídeo resum VII i d’un promocional VIII LCUE. 

 

 

     

 



8-10 de maig de 2020 



01/03                31/03                 ABRIL                  MAIG                    

Inscriure i preparar l’acció Rebre el kit de material Valoració  

1. Gestió permisos... 1. Gestió permisos... 

3. Personalitzar eines 3. Personalitzar eines 

Gestió i difusió activa Gestió i difusió activa 

2. Recerca voluntaris 2. Recerca voluntaris 

4. Contacte AAPP 4. Contacte AAPP 

Com participar? 



residus.gencat.cat/letscleanupeurope 



SDR: Formulari inscripció 

sdr.arc.cat/prevencio/GetLoginPrevencio.do


Formulari inscripció: Dades entitat i activitat 



Agenda accions: www.arc.cat/agendalcue 



residus.gencat.cat/setmanaprevencio 

Manual descriptiu de l’acció 

1. Localitzar espai, comprovar 

la tipologia de residus.  

2. Inscriure l’acció i gestionar 

permisos autoritat i entitats. 

3. Seguretat: assegurances, 

precaucions prèvies. 

4. Models registre voluntaris, 

drets imatge, cartes tipus... 

5. Gestió dels residus recollits 

6. Recomptar i pesar bosses, 

caracteritzar zona, unitats.   

7. Accions complementàries: 

imatges, visita, pica-pica... 

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/lcue/Manual-i-Annexes-Organitzar-LCUE.pdf


residus.gencat.cat/setmanaprevencio 

Material de comunicació 



residus.gencat.cat/setmanaprevencio 

Material logístic 

• 10 bosses grans  

• 20 bosses petites 

• 5 guants reutilitzables 

• 1 Pancarta resultats 

• 1 marcador 

• 1 Cartell de seguretat 



Protocol de neteja platges 

• Caracteritzar és comptar les 

unitats de cada residu que hi 

ha abocat en l’espai natural. 

• Protocol de platges està 

basat OSPAR, Conveni 

Barcelona i Magrama.  

• Inclou 2 Fitxes ubicació i 

recollida (paper) o bé App 

Marnoba. 

• Caracterització només d’una 

àrea de 100 m paral·lels a la 

línia del mar. Si fem més 

transsectes, resultats són la 

mitja. 



residus.gencat.cat/setmanaprevencio 

Protocol de neteja lleres de rius i boscs 

• Protocol de boscs i lleres de 

rius: prové del protocol del 

projecte eLitter.  

• Inclou 1 fitxa en paper o App 

eLitter. 

• Separa 2 àrees, segons si és 

zona boscosa o prats oberts i 

zona lleres de rius o camins. 

• Metodologia similar, només es 

caracteritza 1 transsecte de 

100 m, recollir i comptabilitzar 

cada residu present al medi. 

• Retornar fitxes plenes a ARC  



residus.gencat.cat/setmanaprevencio 

Caracterització 100 x 6m 

• Recomanació: màxim 2 parelles de voluntaris fan la zona a 

caracteritzar. La resta netegen l’àrea gran separant només les 4 

grans fraccions, marcades a les bosses i sacs. 

• Caracterització només és d’1 transsecte de 100 m x  6m  

• Marcar punt inici, 1 pas = 1m, fer 100 passos, paral·lels a la línia 

aigua, camí...  

• Geolocalitzar punt inici i final (app, fotografia...) 

• Dues persones: un recull i l’altra anota (fitxa paper) 



residus.gencat.cat/setmanaprevencio 

Residus recollits 2019 

La quantitat total de residus recollits va ser de  86.187 kg. 

[PERCENTATG
E] 

4% 

5% 

60% 

Distribució residus en funció del pes  
Let's Clean Up Europe! 2019  

 

PLASTIC

PAPER

VIDRE

RESTA

Total residus LET’S CLEAN UP EUROPE 

Tipologia de residus %Volum* % Pes** Kg*** 
Envasos lleugers: plàstic, llaunes i 
brics 45% 31% 26.718Kg 

Envasos de paper i cartró 12% 4% 3.448Kg 

Envasos de vidre 7% 5% 4.309Kg 

Altres residus 35% 60% 51.712Kg 

TOTAL 100% 100% 86.187Kg 

*Valors totals dels qüestionaris rebuts (60% accions). Cada bossa ocupa 1 m3.  
**Percentatge obtingut en les caracteritzacions de residus. 
***Valors obtinguts dels percentatges de les caracteritzacions. 

45% 

12% 

8% 

35% 

Residus Recollits en volum    
Let's Clean Up Europe! 2019  

PLASTIC

PAPER

VIDRE

RESTA





Repte reducció a Catalunya 



Repte educatiu a Catalunya 

Disponible model transferible a la web Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:  

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/


residus.gencat.cat/setmanaprevencio 

Repte esportiu a Catalunya 

Organitzen: 



Mireia Padrós 
Departament de Prevenció i Eficiència de recursos 

 Agència de Residus de Catalunya 

Tel. +34 935 673 300 ext. 1181 

residus.gencat.cat/letscleanupeurope   

setmanaprevencio.arc.tes@gencat.cat 

http://residus.gencat.cat/letscleanupeurope
http://residus.gencat.cat/letscleanupeurope
http://residus.gencat.cat/letscleanupeurope

