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Activitats 

Amb els joves us proposem fer una acció de voluntariat de 

neteja de platges, voluntariat i custòdia marina per a la con-

servació del domini públic marítim-terrestre, i en particular 

de les platges. 

La brossa present a les platges és un dels aspectes candents 

que afecten negativament la imatge turística i social .El mar 

diposita a les costes matèria inorgànica, com ara plàstics, 

brics, ampolles, piles, llaunes o  electrodomèstics.  

 Les activitats humanes que es desenvolupen també gene-

ren residus que en bona part són transportats per la xarxa 

de rec i desguàs fins al mar. Malauradament, encara són 

freqüents les conductes incíviques que provoquen en bona 

part l’acumulació de residus.    

 La supervivència  d´hàbitats naturals (plantes i animals), 

perillen per les deixalles que, en comptes de amb els conte-

nidors de la urbanització annexa, algunes persones inconsci-

entment deixen per la sorra i la vegetació. També les plantes 

exòtiques invasores i una freqüentació humana excessiva 

sobre la zona vegetada destrueixen progressivament l'hàbi-

tat i els seus serveis com a ecosistema. 

 

Aquestes iniciatives de voluntariat són imprescindibles no 

només per donar un cop de mà als equips de neteja que 

s'encarreguen de mantenir la platja en bon estat durant la 

temporada de bany i arribar als racons de més difícil accés, 

sinó també per la tasca de conscienciació i de respecte pels 

valors naturals que aquest tipus d'activitats fomenten entre 

els usuaris de la platja 

Us adjuntem dos enllaços de diverses experiències que 

s´han realitzat i que us poden ser molt útils per realitzar les 

activitats.  

Projecte Marnoba 

http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/protocolo.ht

m  

Clean Up Day 

h p://www20.gencat.cat/docs/arc/
Home/Ambits%20dactuacio/Prevencio/
Setmana%20europea%20prevencio%
20de%20residus/FICHA%2027%
20FINAL.PDF  
 

Presentació 
Separar bé els residus a casa nostra és afavorir el seu reciclatge i/o trac-

tament adequat, és re-introduir al cicle de producció i consum produc-

tes i materials que han estat fets servir, no necessitem i ens en volem 

desfer. Per tant, podem afirmar que el residu no es llença, s’aprofita i/o 

es tracta adequadament.  

A Catalunya, 1 de cada 3 quilos de residus que generem es reciclen i, a 

més, cada vegada generem menys residu. I abans de llençar res, esti-

guem ben segurs que no li podem donar un nou ús. 

Cada un de nosaltres tenim la responsabilitat de dipositar el residu cor-

rectament i millorar dia a dia fent-ne menys. És molt important que en 

el moment de comprar tinguem en compte reduir la quantitat de residu 

que s'haurà de llençar.  

Objectius educatius 
1. Conèixer el destí més sostenible dels residus que habitualment 

generen. 

2. Conscienciar als infants i joves de la importància de reduir , reu-
tilitzar i reciclar  per evitar generar el màxim de residus. 
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3.  Conscienciar als infants i joves de la importància de 
reduir , reutilitzar i reciclar  per evitar generar el màxim de 
residus. 

 4. Adonar-se de les conseqüències que l´acumulació 
de residus pot tenir per al medi ambient i per a la salut de 
les persones.  

5. Reflexionar entorn accions concretes i senzilles que 
podem fer per incidir en aquesta problemàtica ambiental i 
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Valoració 
• Mo vació i interès mostrat vers l’ac vitat. 

• Grau d’implicació en la organització de l’ac vitat pro-
posada a l’eix ar s c.  

• Canvis personals i/o col·lec us realitzats.  

Recursos  
• Guia Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambien-

tal. http://www.xesc.cat/habitat/ 

• Envàs,  on vas? : h p://www.residuonvas.cat/  

• El millor residu: h p://vimeo.com/62329645   

• Xarxa d�escoles per a la sostenibilitat de Catalunya: 

h p://www.xesc.cat/index.php  

• Let�s clean Europe : del 8 al 10 de maig de 2015 cele-

brem una acció comuna a tot Europa per conscienciar 

sobre la quan tat de residus que llencem de forma 

incontrolada a la natura i promoure la recollida d'a-

quests residus abocats il·legalment als boscos, plat-

ges, marges de rius, etc.  

 h p://www.letscleanupeurope.eu/  

 

Connexions amb altres activitats  

Per seguir aprofundint:  

• “Investiguem els residus que generem! “ 

• “Joc envàs on vas? “ 

• “Eureka!” 

• “Taller de creació d’embolcalls reutilitzables. “ 

• Bola d´alumini 

• Gimcana del reciclatge 
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