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Què és un «European Clean Up Day»? Un «European Clean Up Day (ECUD)» o una «operació de neteja» és una acció per 
sensibilitzar el públic en temes de protecció del medi ambient, i més concretament, sobre els problemes dels residus i la netedat.
Principi de l’acció: es tracta d’organitzar una operació de neteja d’un espai natural o d’una localitat que hagin estat contami-
nats amb abocaments il·legals o per residus que han dut les marees o els rius, per exemple; es mobilitzen actors procedents de 
sectors diversos (voluntaris, associacions, serveis tècnics de les administracions locals, empreses...), se’ls informa dels avantat-
ges de la prevenció de residus i se sensibilitza el públic en general sobre aquest tema.

La Setmana Europea de la Prevenció de Re-
sidus (EWWR) és un projecte del programa 
LIFE+ de la Comissió Europea. 

La prevenció de residus
La EWWR és un projecte que vol conscienci-
ar sobre la importància de la prevenció de 
residus. La prevenció de residus és tot allò 
que es pot fer –i ha de fer-se– per reduir 
el volum de residus destinats a la recollida 
i disminuir la nocivitat dels residus gene-
rats. El millor residu és aquell que no es 
genera!

La prevenció de residus es pot defi nir tam-
bé com el conjunt de mesures adoptades 
per evitar que una substància, un material 
o un producte esdevinguin residus. Amb 
aquestes mesures es vol reduir:

 La quantitat de residus generats; això 
també es pot aconseguir fent un millor con-
sum, i reutilitzant i allargant la vida dels 
productes.

 Els efectes nocius en el medi ambient i 
la salut humana que provoca la generació i 
posterior tractament dels residus.

 La quantitat de substàncies nocives en 
materials i productes. 

Per què s’organitza un European 
Clean Up Day en el marc de la EWWR?
Parlar de prevenció davant d’una munta-
nya de residus és una situació ideal que 
permet sensibilitzar l’opinió pública i me-
diatitzar efi ca¬çment la nostra acció. La 
dimensió europea d’aquesta operació és 
un punt a favor, ja que permet tenir una 
estimació de les quantitats de residus re-
collits durant els ECUD que es fan a Euro-
pa. Es farà un balanç general de l’operació 
un cop fi nalitzada la EWWR i es penjaran 
els resultats al lloc web www.ewwr.eu. 

La prevenció agafa força i sentit! Aques-
tes accions de neteja ataquen els aboca-
ments il·legals i els abocadors «naturals» 
i això permet posar en primer pla la neces-
sitat de ser conscients del nostre compor-
tament en la generació de residus. 

L’European Clean Up Day és una campa-
nya que té dos objectius principals:

 Mobilitzar aquells actors locals (asso-
ciacions, serveis tècnics de les adminis-
tracions locals, per exemple) disposats 
a comprometre’s en accions destinades 
a reduir els residus. Informar-los de les 
diferents temàtiques de prevenció i convi-
dar-los a participar en una activitat social 
i lúdica.

 Sensibilitzar un ampli sector del públic 
amb la publicació de la celebració del ECUD 
als mitjans de comunicació. 
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«EUROPEAN CLEAN UP DAY» 

Per què organitzar una acció de l’European Clean Up Day en el marc de la EWWR?

 Sobre la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus

 • European Week for Waste Reduction 
(portal del projecte europeu): www.ewwr.eu

 Sobre les operacions de neteja que 
s’han fet

 • Les iniciatives oceàniques (neteja de 
platges i rius): www.initiativesoceanes.
org  / www.surfrider.eu  

 • Let’s do it a Europa: www.letsdoitworld.
org / Mains Vertes (França): www.
lesmainsvertes.org 

 • Les operacions dels Mountains riders 
(neteja de muntanyes): www.mountain-
riders.org 

 • Fem Dissabte! Jornada de neteja 
fl uvial: www.associaciohabitats.cat

 • Projecte Desembasura: http://www.
desembasura.org/ 

 • Projecte MARNOBA: http://www.
ver t idoscero .com/Marnoba_AVC/
protocolo.htm 

Més informació
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Per organitzar una acció de neteja com aques-
ta en el vostre territori, és molt important 
preparar-se per endavant i seguir les etapes 
següents:

Let’s Clean Up Europe! -  Llistat 
d’accions
No sabeu per on començar a organitzar una 
iniciativa durant el European Clean Up Day? 
A continuació hi ha una proposta de metodo-
logia per implementar activitats de neteja. 
Neteges que poden involucrar a voluntaris 
de moltes organitzacions: escoles, empreses, 
municipis, associacions, etc.

Abans de la ECUD (almenys un o dos 
mesos abans)

 Localitzeu aquells llocs que s’han de 
netejar: Verifi queu que no s’hagin ja previst 
altres accions de neteja en aquesta zona.

 Comproveu amb una inspecció la ido-
neïtat de la zona en relació a la tipologia de 
participants (adults o nens) i nombre de par-
ticipants. Feu alguna fotografi a de la zona.

 Involucreu als vostres contactes: convi-
dant a amics, contactant associacions, im-
plicant al municipi per comptar amb el seu 
suport!

 Poseu-vos en contacte amb l’Adminis-
tració local responsable d’aquest espai, per 
veure d’idoneïtat de la neteja (raó d’espècies 
animals i vegetals, altres accions de neteja...)

 Utilitzeu les xarxes socials? Si teniu perfi l 
de Facebook crear un esdeveniment anunci-
eu-lo en la pàgina LCUE facebook. Si teniu 
Twitter empreu el Tag @LetscleanupEU i el 
hastag 
 # letscleanupeurope.

 Publiqueu fotografi es del lloc a netejar: 
aquelles més signifi catives per involucrar 
més persones!

 Presenteu l’activitat amb un petit text per 
captivar contactes i participants.

 Busqueu un patrocinador local que doni 
suport a la iniciativa (potser l’empresa de ser-
veis de recollida o d’alguna empresa local): es 
tracta d’una oportunitat única de visibilitat!

 És molt important comptar amb el su-
port de l’empresa de recollida de residus 
local. Cal saber on portar els residus recollits 
(prioritàriament separats per permetre el seu 
reciclatge) i per estar segur de comptar amb 
el seu suport per al transport de residus.

 Sol·liciteu l’autorització si organitzeu 
d’esdeveniments col·laterals, com ara un 
punt d’informació o una actuació.

 Cal valorar per part de l’organització si 
la present activitat es troba afectada per 
la disposició addicional tercera de la Llei 
25/2015 del 30 de juliol del voluntariat i de 
l’associacionisme.

 Aprofi teu per instal·lar un punt d’infor-
mació per difondre entre els participants 
sobre la necessitat de prevenir la generació 
de residus, com allargar la vida útil dels pro-
ductes, fomentar el reciclatge, els problemes 
de comportaments incívics de llançar escom-
braries a l’entorn natural i altres temes relaci-
onats amb els residus i el medi ambient.

Just abans de la recollida
 La pàgina web www.letscleanupeuro-

pe.eu, la pàgina de facebook i el compte de 
Twitter són eines importants també per a la 
vostra difusió. Alhora d’etiquetar els vostres 
comptes, es facilita la possibilitat de difondre 
a través de notícies, vídeos i fotografi es res-
pecte l’esdeveniment al teu territori. 

 Registra la teva acció a través de l’apli-
cació de Let’s Clean Up Europe, d’aquesta 
manera pots obtenir el logotip ofi cial i el pots 
utilitzar en el teu material de comunicació. 

 Anuncia l’esdeveniment a partir de car-
tells de manera que la població pugui estar 
informada. 

 Informa a la comunitat local a través 
dels mitjans de comunicació (ràdio, televisió, 
diari) a ser possible: involucrar i sensibilitzar 
als ciutadans és molt important! 
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 Pensa sobre la roba i el material que es 
necessitarà: informa als participants de l’ús 
de pantalons i calçat adequat ja que és im-
portant per evitar relliscades. Si és possible, 
proveeix als participants amb guants i bos-
ses; pel contrari, demana amablement als 
participants que portin el seu propi material o 
pregunta a l’empresa de servei local de reco-
llida (o un patrocinador) de si poden deixar el 
seu material.

Durant i després de la recollida
 Dirigir l’activitat i adreçar-se als par-

ticipants per explicar-los els objectius de la 
jornada.

 Parlar sobre la reutilització i la preven-
ció de residus en general (més informació a 
www.ewwwr.eu). 

 Procureu que l’operació de neteja es 
desenvolupi de manera organitzada, distri-
buint els tipus de residus adequadament. Si 
no és possible justifi ca-ho al formulari d’ava-
luació.

 Estima les dades dels residus recollits. 
Anota el volum recollit, el pes, el nombre de 
participants, el tipus de residus recollits, 
compta el nombre de bosses de plàstic i el seu 
volum per tal de fer una estimació. Utilitzeu 
el formulari d’avaluació rebuda pels coordi-
nadors nacionals per proporcionar aquesta 
informació. 

 Envia comentaris sobre les iniciatives a 
través del formulari d’avaluació del LCUE 
(pes dels residus recollits, nombre de parti-
cipants, els moments de consciència sobre 
els problemes de residus) al coordinador del 
Clean-Up (contact@ewwr.eu).

 Enviar els objectes no utilitzats o trans-
formats a institucions benèfi ques.  

 No us oblideu d’agrair als participants a 
ajudar que l’operació sigui un èxit! 

 Pren una foto de grup davant del munt 
d’escombraries i comparteix-la a les xarxes 
socials!

Com organitzar una acció en el marc de l’European Clean Up Day?
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«CLEAN UP DAY»  
OPERACIÓ DE NETEJA

Què és un «European Clean Up Day»? Un «European Clean Up Day (ECUD)» o una «operació de neteja» és una acció per 
sensibilitzar el públic en temes de protecció del medi ambient, i més concretament, sobre els problemes dels residus i 
la netedat. 

Principi de l’acció: es tracta d’organitzar una operació de neteja d’un espai natural o d’una localitat que hagin estat 
contaminats amb abocaments il·legals o per residus que han dut les marees o els rius, per exemple; es mobilitzen actors 
procedents de sectors diversos (voluntaris, associacions, serveis tècnics de les administracions locals, empreses...), 
se’ls informa dels avantatges de la prevenció de residus i se sensibilitza el públic en general sobre aquest tema. 

 Presentació del European Clean Up Day i de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Setmana Europea de la Prevenció de Residus
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) és un projecte del programa LIFE+ de la Comissió Europea. 

L’objectiu de la EWWR és adreçar-se al gran públic per tal de:
Promoure accions sostenibles de prevenció de residus arreu d’Europa.
Destacar el treball que han dut a terme diferents actors mitjançant exemples concrets de prevenció de residus.
Donar a conèixer les estratègies de prevenció de residus així com la política de la Unió Europea i els seus Estats membres.

La prevenció de residus
La EWWR és un projecte que vol conscienciar sobre la importància de la prevenció de residus. La prevenció de residus és tot allò que es pot 
fer –i ha de fer-se– per reduir el volum de residus destinats a la recollida i disminuir la nocivitat dels residus generats. El millor residu és 
aquell que no es genera!

La prevenció de residus es pot defi nir també com el conjunt de mesures adoptades per evitar que una substància, un material o un producte 
esdevinguin residus. Amb aquestes mesures es vol reduir:

La quantitat de residus generats; això també es pot aconseguir fent un millor consum, i reutilitzant i allargant la vida dels productes.
Els efectes nocius en el medi ambient i la salut humana que provoca la generació i posterior tractament dels residus.
La quantitat de substàncies nocives en materials i productes. 

Per què s’organitza un European Clean Up Day durant la EWWR?
Parlar de prevenció davant d’una muntanya de residus és una situació ideal que permet sensibilitzar l’opinió pública i mediatitzar efi caç-
ment la nostra acció. La dimensió europea d’aquesta operació és un punt a favor, ja que permet tenir una estimació de les quantitats de 
residus recollits durant els ECUD que es fan a Europa. Es farà un balanç general de l’operació un cop fi nalitzada la EWWR i es penjaran els 
resultats al lloc web www.ewwr.eu. 

La prevenció agafa força i sentit! Aquestes accions de neteja ataquen els abocaments il·legals i els abocadors «naturals» i això permet 
posar en primer pla la necessitat de ser conscients del nostre comportament en la generació de residus. 
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 Com i per què s’organitza un European Clean Up Day?

Un European Clean Up Day és una activitat que té dos objectius principals:

Mobilitzar aquells actors locals (associacions, serveis tècnics de les administracions locals, per exemple) disposats a comprometre’s en 
accions destinades a reduir els residus. Informar-los de les diferents temàtiques de prevenció i convidar-los a participar en una activitat 
social i lúdica.

Sensibilitzar un ampli sector del públic amb la publicació de la celebració del ECUD als mitjans de comunicació. 

Per organitzar un esdeveniment com aquest en el vostre territori, és molt important preparar-se per endavant i seguir les etapes següents.

Abans de la ECUD (almenys un o dos mesos abans)
Localitzeu aquells llocs que s’han de netejar
Abans de llençarse en una operació de neteja, cal localitzar les zones «brutes» de residus. Comprovar que la zona elegida per a l’operació 
no sigui propietat privada.

Verifi queu que no s’hagin ja previst altres accions de neteja en aquesta zona
Potser algú altre ha previst netejar la mateixa zona! Per comprovar-ho i gestionar permisos, idoneïtat de la neteja (raó de protecció, època 
de nidifi cació o reproducció d’espècies...), poseu-vos en contacte amb l’Administració local responsable d’aquest territori. I, en cas que 
una altra associació tingui previst netejar aquesta zona, podeu coordinar junts l’operació.

Feu l’equip.

Planifi queu l’operació: establiu un programa amb els terminis que cal seguir.

Fixeu una data i una hora de trobada per a l’operació i informeu els participants.

Contacteu amb les autoritats locals 
Poseu-vos en contacte amb els serveis de neteja de l’Administració local per gestionar els residus que recolliu, informeu-los de l’operació, 
demaneu-los autorització i fi ns i tot contenidors per poder fer la tria selectiva i gestionar els residus després de l’operació, així com bos-
ses d’escombraries i guants. Es recomana enviar la sol·licitud almenys un o dos mesos abans de l’operació de neteja. Per netejar llacs i 
rius, es recomana que contacteu també els serveis encarregats de la gestió d’aigües. 

Informeu localment de la vostra acció 
Feu un cartell de l’acció per col·locar als llocs públics; feu també un dossier de premsa o un comunicat de premsa i envieu-lo als mitjans 
de comunicació locals (diaris, TV local). Feu ús dels llocs web i de les xarxes socials per donar a conèixer l’activitat de neteja i poder així 
tenir cobertura mediàtica durant l’acció. En l’annex al fi nal d’aquesta fi txa trobareu algunes eines que us ajudaran.

Mobilitzeu tantes persones com sigui possible 
Voluntaris, associacions locals, comerços, escoles, instituts, grups d’escoltes, serveis tècnics del municipi... Prepareu una llista de par-
ticipants amb els seus números de telèfon ja que sovint hi ha gent que arriba tard.

Per als mestres: assegureu-vos que els pares dels nens han firmat el document en el qual se’ls informa de la mediatització 
possi ble de l’operació (vegeu el document «Autorització de drets d’imatge» a l’annex). Assegureu-vos que totes les persones que 
surten a les fotografi es o han estat fi lmades hagin signat el document «Autorització de drets d’imatge».

Penseu en la roba que heu de dur i el material necessari 
Recomaneu als participants que duguin uns pantalons i unes sabates tancades per evitar ferides. Si és possible, proporcioneu als par-
ticipants guants i bosses d’escombraries grans i resistents (els models que es fabriquen per a les obres són ideals) i de diferents colors 
per facilitar la separació dels residus. Si no podeu comprar aquests elements, demaneu als participants que portin els seus guants (han 
de ser guants gruixuts).

  Cal valorar per part de l’organització si la present activitat es troba afectada per la disposició addicional tercera de la Llei 25/2015 del 30 
de juliol del voluntariat i de l’associacionisme.

Penseu en la seguretat: posicionament, precaucions prèvies, assegurances dels participants, farmaciola, contacteu amb els bombers 
en cas de necessitat. 

  Inscriviu la vostra acció a través del formulari d’inscripció de la Setmana mencionant «ECUD o Operació de Neteja». Una vegada 
s’hagi registrat la vostra acció, podreu descarregar-vos les eines de comunicació desmaterialitzades: cartells, exposició de la EWWR... 
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 Com i per què s’organitza un European Clean Up Day?

Durant la ECUD
FASE 1 - Presentació

Acolliu i informeu els participants de com es desenvoluparà l'operació.

Sensibilitzeu els participants sobre la temàtica de la prevenció de residus.

Informeu els participants de les consignes de seguretat (doneu el document «Consignes de seguretat» i pengeu-lo en el lloc on es 
desenvoluparà l'operació).

Feu un recompte dels participants (utilitzeu la fi txa «Participants»).

Feu signar a les persones que arribin tard el document «Autorització de drets d'imatge». 

Distribuïu guants i bosses de plàstic (s'ha de preveure sempre guants de recanvi).

FASE 2 - L'operació

Procureu que l'operació de neteja es desenvolupi de manera organitzada.

Recolliu i porteu els residus d'un punt A a un punt B evitant les marrades (en la neteja de rius, cal netejar seguint la direcció del curs 
de l'aigua).

Aplegueu els residus (per aconseguir una recollida i un impacte visual més efi caços).

Intenteu separar els residus reciclables (vidre, llaunes) de la resta (fusta, plàstic...) per tal d'adaptar-vos al sistema de reciclatge 
local segons el servei que tingueu al territori.

Repartiu els residus en bosses d'escombraries de colors diferents segons el sistema de reciclatge que utilitzi el servei de recollida de 
la vostra zona.

Quantifi queu la massa de residus recollida. Apunteu el volum de residus recollits, el pes, la superfície netejada (estimació), el nombre 
de participants, els diferents tipus de residus recollits, comptabilitzeu el nombre de bosses de plàstic i el volum que suposen per tal 
de fer-ne una estimació a la fi txa «Balanç» que trobareu disponible a l'annex.

Pengeu aquesta informació en el lloc de l'operació.

Feu fotografi es o una pel·lícula de l'acció.

Al fi nal de l'operació, reuniu-vos en un lloc adequat per pendre un refrigeri, un aperitiu o berenar. Sensibilitzeu novament els partici-
pants sobre l'impacte que tenen els residus en el medi ambient i les raons per les quals cal actuar cada dia.

No us oblideu de donar les gràcies a tots els participants i a l'administració local per haver contribuït a l'èxit de l'operació.

Feu una fotografi a de grup davant la muntanya de residus.

Després de la ECUD
Procureu que es recullin les bosses després de l'operació de neteja. Comuniqueu als serveis tècnics de l'administració local el lloc 
on s'han dipositat les bosses d'escombraries. 

Aplegueu tots els documents i resultats obtinguts (la fotografi a de grup, les altres fotografi es i pel·lícules de l'acció, la fi txa «Ba-
lanç», el document «Autorització de drets d'imatge» i la resta d'elements que puguin servir per avaluar la vostra Operació de neteja-
articles a la premsa, etc.-). Envieu tot el material a través del formulari de valoració.

L’equip de la EWWR avaluarà al lloc web www.ewwr.eu el balanç de les operacions de neteja que s’hagin fet a Europa durant la EWWR. 
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 Per a més informació

Sobre l’European Clean Up Day
• Agència de Residus de Catalunya: www.arc.cat/letscleanupeurope
• European Clean-up Day: www.letscleanupeurope.eu

Sobre la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
• Setmana Europea de la Prevenció de Residus (formulari d’inscripció, mapa d’activitats i recursos: fi txes temàtiques, vídeos testimo-

nials, etc.): www.arc.cat/setmanaprevencio

• European Week for Waste Reduction (portal del projecte europeu de la Setmana): www.ewwr.eu

Sobre les operacions de neteja que s’han fet
• Les iniciatives oceàniques (neteja de platges i rius): www.initiativesoceanes.org / www.surfrider.eu

• Let’s do it a Europa: www.letsdoitworld.org / www.lesmainsvertes.org 

• Les operacions dels Mountains riders (neteja de muntanyes): www.mountain-riders.org

• Jornada de neteja fl uvial “Fem Dissabte!” organitzada per Associació Hàbitats - Projecte Rius: www.associaciohabitats.cat

• Projecte Desembasura: www.desembasura.org

• Projecte MARNOBA: www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/

Annex

• Carta de participació
• Exemple de carta per a l'Administració
• Document «Autorització de drets d'imatge» 

• Document «Consignes de seguretat»
• Fitxa «Participants»
• Fitxa «Balanç»

• Eines de comunicació
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 Carta de participació - Operació de neteja (opcional) 

Tipus de responsable de projecte
El Responsable de projecte, que haurà de ser aprovat per l'Organitzador EWWR nacional, regional o local, ha de pertànyer a alguna de les 
categories següents:

Administració / autoritat pública.

Associació / ONG.

Empresa / indústria.

Entitat educativa (escola, centre d’oci).

Altres (per exemple, un hospital, una institució cultural, una residència de la tercera edat, etc.).

Dates de l'acció
L'acció es durà a terme al llarg de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, 
la qual varia anualment. 

 

Compromís del responsable de projecte
Aquestes accions estan dirigides per Responsables de projectes identifi cats com a persones físiques o jurídiques (s'accepten les persones 
físiques sempre que el seu estatus hagi estat prèviament reconegut per una municipalitat, per exemple, un especialista en compostatge).

Cada acció ha de quedar registrada mitjançant un formulari d'inscripció que proporciona l'Organitzador nacional, regional o local, el 
qual serà també l'encarregat d'aprovar-la.

L'acció ha de respectar la legislació i les normes del país on es desenvolupi i obtenir tots els permisos i assegurances necessaris per al 
seu bon desenvolupament.

L'acció ha de reconèixer i animar les pràctiques positives.

L'acció s'ha d'inscriure en un esperit d'obertura i cooperació i no en una lògica d'enfrontament.

No es podrà identifi car l'acció amb una proposta política ni religiosa, i no anirà en contra dels bons costums.

L'acció serà sense ànim de lucre i el seu accés serà gratuït.

En cap cas, l'acció se centrarà en un producte.

Excepte indicació contrària al formulari d'inscripció, l'acció inscrita serà automàticament candidata als premis de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus.

Compromís del responsable de projecte - Jornada de neteja
El Responsable de projecte es compromet a utilitzar el logotip de la Setmana, el logotip LIFE i els rètols adaptables que té a la seva 
disposició exclusivament en el marc de la seva activitat prèviament aprovada. Els drets d'ús d'aquests logotips queden limitats, doncs, 
a aquesta única acció.

El Responsable de projecte es compromet a avaluar l'acció emprant els indicadors que apareixen al document Fitxa «Balanç / Operació 
de neteja - EWWR».

Data: 

Nom del Responsable de projecte: 

Us demanem que retorneu aquesta carta de compromís a contact@ewwr.eu  amb còpia a setmanaprevencio.arc.tes@gencat.cat 
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 Exemple de carta per enviar a l’Administració local responsable del lloc on es farà la neteja

Ciutat, dia / mes / any

Benvolgut alcalde, benvolguda alcaldessa

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) és un projecte del programa LIFE+ de la Comissió Europea. (trobareu més infor-
mació a www.ewwr.eu).

L'objectiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és adreçar-se al gran públic per tal de:

Promoure accions sostenibles de prevenció de residus arreu d'Europa.

Destacar el treball que han dut a terme diferents actors mitjançant exemples concrets de prevenció de residus.

Donar a conèixer les estratègies de prevenció de residus així com la política de la Unió Europea i els seus Estats membres.

La EWWR és un projecte centrat en la conscienciació de la prevenció de residus. 

La nostra associació (nom de l'organisme) vol organitzar en el marc d'aquest esdeveniment europeu, una operació de neteja a (lloc on es 
farà la neteja), el (data i horaris). L'objectiu d'aquesta operació de neteja és mostrar al públic el volum de residus que generem i promoure 
gestos quotidians per evitar produir-los. 

Ens agradaria poder comptar amb el vostre suport per dur a terme aquesta acció al vostre municipi, i poder disposar de contenidors 
d'escombraries. També, si fos possible, de guants i bosses d'escombraries. 

Per a qualsevol dubte o pregunta, podeu posar-vos en contacte amb: 

Sra. / Sr. (Nom) (Cognom):

Tel.:     

Tel. mòbil:

A/e: 

El coordinador d'aquesta acció (introduïu el contacte) es posarà en contacte amb vosaltres ràpidament i comunicarà als vostres serveis 
tècnics el lloc on s'han dipositat les bosses d'escombraries. 

Us agraïm per endavant el vostre suport. Rebeu una cordial salutació.

Sra. / Sr. (Nom) (Cognom)
Càrrec
Firma
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Exemple de document «Autorització de drets d’imatge» 

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) és un projecte del programa LIFE + de la Comissió Europea. (trobareu més infor-
mació a www.ewwr.eu).

L’objectiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és adreçar-se al gran públic per tal de:

Promoure accions sostenibles de prevenció de residus arreu d’Europa.

Destacar el treball que han dut a terme diferents actors mitjançant exemples concrets de prevenció de residus.

Donar a conèixer les estratègies de prevenció de residus així com la política de la Unió Europea i els seus Estats membres.

La EWWR és un projecte centrat en la conscienciació de la prevenció de producció de residus, i és en aquest marc que organitzem aquesta 
operació de neteja. 

Autorització de drets d’imatge - Nens

Autoritzo l’entitat (Nom de l’entitat) a utilitzar les imatges (fotografi es o vídeos) del meu fi ll que s’hagin fet durant l’activitat de neteja a 
(nom del lloc on es farà la neteja), el (data i horaris) per fer promoció o balanç d’aquesta acció, i renuncio a qualsevol dret de compensació 
o de possessió en qualsevol ús que se’n pugui fer.

Nom del nen:

Nom del pare / tutor:

Data i fi rma:

Autorització de drets d’imatge - Adults

Autoritzo l’entitat (Nom de l’entitat) a utilitzar les imatges (fotografi es o vídeos) que m’hagin fet durant l’activitat de neteja a (nom del 
lloc on es farà la neteja), el (data i horaris) per fer promoció o balanç d’aquesta acció, i renuncio a qualsevol dret de compensació o de 
possessió en qualsevol ús que se’n pugui fer.

Nom de la persona fotografi ada:

Data i fi rma:

Atenció:

Els pares de menors han de fi rmar obligatòriament aquesta autorització.

No es podran fotografi ar ni fi lmar aquelles persones que no hagin signat aquesta autorització.

Les autoritzacions s'han d'haver rebut abans de l'operació o, com a màxim, durant la recepció el dia de l'operació de neteja.
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Exemple de document «Consignes de seguretat» 

Utilitzeu guants gruixuts.

Poseu-vos un calçat resistent, tipus calçat esportiu.

No toqueu els residus perillosos (claus, xeringues, productes químics, etc.).

No fumeu en el lloc on es fa la neteja.

Els nens han d’anar sempre acompanyats d’un adult.

Porteu sempre a sobre el telèfon mòbil per si hi ha cap problema.

Apunteu-vos el número del mòbil de l’organitzador de la neteja i truqueu-lo en cas de problema o dubtes.

En cas d’accident, aviseu en primer lloc els serveis d’emergència.

Informació complementària en neteges de platges, llacs, rius i muntanyes:
No camineu sobre les dunes, ni recolliu la fusta que hi trobeu (la fusta ajuda a conservar les dunes en bon estat).

Eviteu els vehicles de motor per desplaçar-vos per la platja.

No intenteu recollir els residus que hi hagi a dins l’aigua o que surin.

Aneu amb compte a no relliscar quan camineu per ribes elevades.

Atenció: en els corrents d’aigua després d’un pantà hidroelèctric hi ha sempre el risc potencial d’una davallada important de l’aigua que 
s’utilitza per a la producció d’energia elèctrica.

Aneu amb compte amb els forats i precipicis.

Atenció:

Cal distribuir les consignes de seguretat entre els participants.

Cal penjar les consignes de seguretat al lloc on es dugui a terme la neteja.

Verifi queu les assegurances d’accident (tenen assegurança els participants?)

Els guants d’un sol ús s’han de llençar al rebuig

Exemple de fi txa «Participants»

Aquest document en forma de taula inclou les dades de cada participant i us permetrà registrar el nombre de participants a l’operació de neteja.
He rebut la informació de les consignes de seguretat de l’activitat.

Nom Cognom DNI Edat Autorització de 
drets d’imatge e-mail Tel. / mòbil Signatura

L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident i danys materials o/i personals durant la realització de l’activitat.
Les dades facilitades seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
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Exemple de Fitxa «Balanç / operació de neteja - EWWR»

Cal retornar aquesta fi txa a:

Responsable de l’acció: .....................................................................................................................................................................................

Nom Organització: .............................................................................................................................................................................................

Número participants: ..........................................

Heu quantifi cat els residus?   ¨ Si  ¨ No

 Residus recollits: ....................... kg ó ....................... número de bosses grans (6 petites equival a una gran)

 Número de bosses grans: Plàstic .....................   Paper ....................   Vidre ...................   Resta ...................

Heu separat la resta per tipus de residus? ¨ Si  ¨ No

¨ Fusta  ¨ Burilles  ¨ Runes  ¨ RAEE (Residus Electrònics)  ¨ Pneumàtics  ¨ Tovalloletes  ¨ Ferralla ¨ Altres

Heu notat una major sensibilització en relació als residus entre els participants de l’activitat?

 ¨ Si ¨ No ¨ No ho sé 

Esteu satisfets d’haver participat a l’activitat? 

 ¨ Molt ¨ Força ¨ Neutre ¨ No del tot ¨ Gens

Considereu que l’activitat del Clean Up Day! és:  (marcar del 1 al 5, sent 1 gens i 5 molt)

 Útil ..................................     Important ..................................     Efectiu ..................................     Necessari .................................. 

La informació i eines de comunicació han estat adequades?

 ¨ Si  ¨ No (en cas de no indica quina: .......................................................................................................................)

Creieu que l’activitat ajudarà a canviar la mentalitat de la gent respecte als residus abocats a la natura?

 ¨ Certament  ¨ Probablement si ¨ Probablement no  ¨ Certament no ¨ No ho sé

Indicar el material que ha sobrat i podeu reutilitzar a la propera Edició del Let’s Clean Up Europe 

 Banderola:   ¨ Si  ¨ No

 Retoladors:   ¨ Si  ¨ No

 Gorres:   ¨ Si  ¨ No

 Guants reutilitzables:  ¨ Si  ¨ No

 Sacs grans:  ¨ Si  ¨ No 

 Bosses individuals amb nansa:  ¨ Si  ¨ No 



SETMANA EUROPEA
DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS FITXA ACCIÓ 27

Eines de comunicació

Trobareu cartells disponibles a l'espai privat del lloc web www.ewwr.eu i www.arc.cat/letscleanupeurope.
Podreu modifi car-los de forma molt senzilla amb el programa PowerPoint®, i indicar-hi el lloc i l'horari de la vostra acció.

Tema:
LLENÇAR MENYS
RESIDUS Dirigit a: PÚBLIC GENERAL ESCOLES

+12+6

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Amb el suport del 
Programa Life de la 
Comissió Europea


