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 La  Diputació de Barcelona vol proposar accions directes de suport als ajuntaments que 
participin a campanya europea “Let’s Clean Up Europe” en format d’acció pilot. 

 Es proposa fer una caracterització pública dels residus recollits en l’activitat de neteja 
que organitzi l’Ajuntament o com acció de difusió prèvia a l’activitat. Aquesta 
caracterització es podria fer el mateix dia de la recollida o també en un lloc ben cèntric 
del municipi un cop realitzada la recollida. 

 S’oferiran un nombre de suports limitats per qüestions de dates. En un mateix dia 
només es faria una acció en un municipi. S’enviarà l’oferta als municipis i s’acceptaran 
les accions per ordre d’arribada i valoració de qualitat tècnica i idoneïtat. 
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 L’acció consisteix en analitzar els materials recollits i anar‐ho classificant en una taula, 
tot explicant al públic, el que triguen a degradar‐se al medi natural, les alternatives de 
consum per evitar‐ne la generació i les opcions que hi ha de dipòsit per al seu posterior 
reciclatge o tractament. 

 Per aquesta activitat calen 2 educadors/es analitzant el contingut dels materials. Una va 
fent la separació dels materials i l’altra va dinamitzant l’acció i fent les explicacions dels 
residus que van sortint. Els residus es pesen i s’acumulen en bosses de plàstic 
transparent segons destí de reciclatge.  
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 Com a material de suport s’aporta taules, guants, pinces, safates i noms per classificar 
els diferents tipus de residus de vagin sortint, bàscula per pesar, bosses transparents 
per anar dipositant els residus, pissarra per anar apuntant els resultats, micròfon 
inalàmbric per a la persona que faci l’explicació...  

 Si l’Ajuntament pot posar una tarima l’activitat es veu millor.  

 Hi ha la possibilitat d’afegir un personatge còmic que dinamitzi la caracterització, fent 
que la gent que passi per la plaça o els carrers propers s’acosti a l’activitat 
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