LET’S CLEAN UP
EUROPE
CAMPANYA 2021

Amb el suport de la Comissió Europea

Let’s Clean Up Europe 2021

Let’s Clean Up Europe és una acció
comuna a tota Europa, coordinada a
Balears per la DGREA.
Neix dintre del projecte anomenat Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR)
que forma part del programa LIFE+ de la Comissió Europea. Té per objectiu conscienciar
sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada al nostre entorn i
promoure'n la recollida.

PARTICIPEN

DATES

Centres educatius, ajuntaments,
associacions, organitzacions, etc., que
vulguin organitzar una acció.

La campanya 2021 s’ha celebrat entre el
8 de maig i el 28 de novembre de 2021.

Cal registre per participar.

Inscripcions del 14 d’abril fins al 12 de
novembre de 2021.
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Accions realitzades
i objectius.
Durant la campanya es duen a terme
accions de recollida de residus, així
com accions de conscienciació per
promoure la reducció, la reutilització i
el reciclatge (3R's) dels residus.

Let’s Clean Up Europe vol donar valor
a la PREVENCIÓ i a la REDUCCiÓ de
residus.
EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL
QUE NO ES GENERA.

Els principals objectius són, per una
banda, mobilitzar aquells actors
locals disposats a comprometre’s en
accions destinades a reduir els
residus.

Però també, sensibilitzar un ampli
sector del públic, generant sentiment
de responsabilitat i respecte cap al
medi natural.
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Organitzar una acció.
Les accions organitzades, anomenades European Clean Up Days, són operacions de
neteja i alhora accions per sensibilitzar el públic en temes de protecció del medi
ambient, i més concretament, sobre els problemes dels residus i la gestió incorrecta dels
mateixos.

ABANS DE L’ACCIÓ

‣ Identificar una àrea de neteja,
planificar i organitzar l’acció
‣ Avisar les Autoritats competents
‣ Inscriure l’acció a LCUE

EL DIA DE L’ACCIÓ

DESPRÉS DE L’ACCIÓ

‣ Coordinar l’activitat
‣ Recollir dadas de l’activitat:
nombre de participants, kilos de
residus recollits, reportatge
fotogràfic, etc

‣ Comunicar els resultats a la
DGREA
‣ Difusió de l’acció a xarxes
socials fent ús de hashtag de la
campanya

La DGREA distribueix material de suport per a les
activitats com gorres, guants, bosses reciclades per a
recollir els residus, bàscula, tote bags, etc.) en funció
del nombre de participants i de la disponibilitat.
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Localització de les accions.
La campanya 2021 ha contabilitzat 26 accions de neteja localitzades a les Illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Cabrera, a un total de 21 municipis.
MUNICIPIS:

https://bit.ly/LCUE-IB-2021

Alcúdia
Bunyola
Calvià
Campanet
Ciutadella
Consell
Felanitx
Ferreries
Inca
Lloseta
Manacor
Muro
Palma
Pollença
Sant Antoni de
Portmany
Santa Eulària del Riu
Santa Margalida
Santanyí
Sencelles
Ses Salines
Son Servera
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Localització de les accions.
ESPAIS
INTERVINGUTS:
Bosc de Bellver
Cala Morlanda - S’Illot
Cala Mosques
Cala Petita
Camí de Cavalls
Ermita Sant Vicenç
Far de ses Salines en
direcció es Carbó
Far de ses Salines fins
Cala Màrmol
Marina de Magaluf
Parc Municipal de Son
Quint-Son Muntaner
Parc Nacional de Cabrera
Pinars al nucli de Son
Servera
Platja Albercuix

Platja Ciutat Jardí
Platja de Santa Eulària
Portocolom
Portopetro
Reserva natural de
s'Albufereta
Sa Comuna de Bunyola
Sa Marina de s'Albufereta
Son Real i Son Serra de
Marina
Torrent d'Almendrà
Torrent de Solleric
Torrent Sant Miquel
Voltants de Bunyola
Voltants de Sant Antoni
de Portmany
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Els voluntaris en acció!
A continuación presentam alguns exemples d’accions de neteja realitzades a les Illes
Balears durant la campanya 2021.

Let’s Clean Up Europe 2021

Els voluntaris en acció!

Let’s Clean Up Europe 2021

Materials i cartells divulgatius.
Els organitzadors donen suport a les accions mitjançant l’ús de cartells, o del material
dissenyat per LCUE com jocs infantils, cartells de recompte de residus, etc.
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El Joc de l’Oca

Passa de mà en mà
i torna a tirar

DESCRIPCIÓ DEL JOC
La dinàmica del joc és la mateixa que la del
conegut Joc de l’oca.
El nombre de jugadors mínim és de dos i només
cal tenir a l’abast aquest tauler, un dau i una fitxa
diferent per a cadascun dels jugadors
(podeu utilitzar monedes, taps d’ampolles,
llegums seques...).
El tauler està compost de 38 caselles numerades,
de les quals 18 son especials és a dir segons
s’escaigui faran avançar, recular o penalitzaran
amb jugades sense poder moure fitxa.
El jugador llença el dau per torns i avança segons
la numeració obtinguda.
Guanya qui arriba primer a la casella número 38,
sempre que hi arribi amb la numeració exacte
(si sobren punts es recula a partir de la mateixa
casella). Comença a jugar qui treu la puntuació
més altra en llençar el dau.

Passa de mà en mà
i torna a tirar

Passa de mà en mà
i torna a tirar

Envàs
familiar

Avances de cabàs
a cabàs i
a tirar tornaràs

Passa de mà en mà
i torna a tirar

Dos cops sense
tirar per usar
i llençar

Passa de mà en mà
i torna a tirar

Caixa
d’eines,
reparació

Arribada

le
Recarregab
Recarregable
Els residus
no has previngut
a la sortida tururut

Un cop sense
tirar per bosses
de plàstic
utilitzar

Plàstic film

A l’altre pila has d’anar,
avançar o recular ?

alumini
No hi ha cap més
cabàs i a tirar tornaràs

Utilitzes piles
recarregables;
torna a jugar!
Passa de mà en mà
i torna a tirar

Passa de mà en mà
i torna a tirar

Recollida
de roba
Passa de mà en mà
i torna a tirar

le
Recarregab

Un cop sense tirar
per massa paper
gastar

Recarregable

2a mà

Passa de mà en mà
i torna a tirar

Sortida

Amb el suport del Programa
Life de la Comissió Europea
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Resultats de la campanya a Illes Balears.
Enguany, LCUE ha comptat amb més de 1.600 participants i s’han retirat més de 5.100 quilos de
residus de l’entorn natural. Els residus recollits són molt heterogenis i cal destacar la gran presència
de plàstics, microplàstics i xarxes de pesca a les zones litorals.
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Resultats de la campanya per illa.
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Evolució de la campanya.
La campanya 2021 ha recuperat resultats d’anys anteriors malgrat les restriccions
provocades per la pandemia de la COVID-19.
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Moltes gràcies a tots: Organitzadors, col·laboradors
i sobre tot a tots els voluntaris i voluntàries!

Ens veim aviat! Let’s Clean Up Europe 2022
https://ewwr.eu/take-part/#LCUE

Amb el suport de:

