LET’S CLEAN UP EUROPE
ALS CENTRES EDUCATIUS

QUÈ ÉS EL LCUE
És una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que
llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través
de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius,
etc. També vol debatre i adoptar mesures correctores i preventives per evitar noves
neteges.
•
•
•
•

8a edició: del 7 al 9 de maig del 2021
Vídeo promocional
Web amb tota la informació del Let’s Clean Up Europe Catalunya
Difusió activa a les xarxes socials @residuscat #letscleanupcat
#cleanupeurope

Resum edició 2020 i edicions anteriors

PROPOSTES DE TREBALL PREVI
Objectius:
 Sensibilitzar l’alumnat perquè trobin sentit a mobilitzar-se per alguna cosa.
 Detectar els coneixements previs de l’alumnat en relació a la temàtica dels
residus, la seva prevenció i la preservació de l’entorn natural proper.


Realitzar un qüestionari / debat sobre la quantitat de residus que generem, el
problema dels abocaments il·legals en espais naturals i possibles alternatives i
solucions per revertir aquest problema.
o Creieu que la quantitat de residus generats per cada persona és igual a
tot arreu? Per què?
o De quines maneres es pot reduir la quantitat de residus generats?
o Quin creieu que és el principal problema dels residus?
o Quin percentatge dels residus creieu que es recull selectivament?
o On van a parar els residus no recollits selectivament?
o Per què creieu que s’aboquen residus al medi natural?
o Quants residus creieu que recollirem en l’acció de neteja? I de quin tipus
seran?
o D’on creieu que provenen aquests residus?
o Quines són les conseqüències de l’abocament de residus a la natura?
o Creieu que és necessari fer alguna cosa en relació a l’abocament de
residus al medi natural?
o Quina solució proposaríeu per millorar aquesta situació?



Llegir notícies d’actualitat sobre l’impacte dels residus al medi ambient.
o Entra en vigor la prohibició dels plàstics d’un sol ús a Balears
o Obrir només en cas d’emergència. Es posa en funcionament la nova àrea
d’emergència de residus de Taradell
o Nova àrea d’emergència de residus de Viladrau
o El fons marí s’està convertint en un enorme abocador, alerta la UB
o Recollida amb cubells i contenidors intel·ligents a Malla
o Nova àrea d’emergència de residus a Tona
o La clofolla d’arròs com a substitut del plàstic: des d’envasos fins a
mobiliari urbà
o El volum de brutícia abocada al mar podria superar els 3 bilions de tones
en els pròxims 30 anys
o El problema dels microplàstics, present a les aus i el medi terrestre
o Més de 200.000 tones de plàstic s’aboquen a la Mediterrània cada any
o La recollida selectiva arriba al 45%, la xifra més alta de la història
o Els herbassars de posidònia poden capturar i extreure plàstics del mar
o Al contenidor gris no hi va tot, analitzem les bosses del rebuig
o El projecte “Marviva-Upcycling the Oceans” extreu 58 tones
d’escombraries marines a la costa catalana durant el 2019
o Ofegats en plàstics



Veure vídeos / curtmetratges / campanyes i anuncis per reflexionar.
o Man de Steve Cutts Un curtmetratge d’animació que ens convida a
conscienciar-nos de la contaminació i l’impacte que causen els abusos de
la humanitat. Durada: 3:36 min.
o Wake Up Call de Steve Cutts Curtmetratge animat que il·lustra com la
societat de consum actual projecta patrons de comportament irracionals,
no sostenibles en el temps, que amenacen l’existència de l’espècie
humana i l’equilibri ambiental. Durada: 6:14 min.
o Trash me de Rob Greenfield Durant 30 dies aquest activista porta a sobre
totes les escombraries que genera. Aquest vídeo impactant promou la
reflexió sobre els residus que generem al dia a dia i vol aconseguir reduir
les escombraries. Durada: 1:13 min.
o #Ohga Corazón de plástico: los niños te muestran cómo tus acciones
destruiran su futuro Vídeo viral d’una campanya de sensibilització de
l’agència italiana Ohga. Nens i nenes italians expliquen el problema que
tenim amb els residus que van a parar al mar. Durada: 3:30 min.
o Lemon Curtmetratge d’animació de la Fundació Reina Sofia per
conscienciar sobre el problema del plàstic a la natura. És una metàfora
de la forma en què la contaminació, causada pels éssers humans, irromp
en el transcurs de la natura. Durada: 2:08 min.
o The story of a spoon Greenpeace publica un breu reportatge sobre la
història d’una cullera de plàstic, des del Big Bang fins a la paperera, i té
com a objectiu que la gent s’aturi a pensar com es fabriquen els
productes que comprem i què passa quan ja no els utilitzem. Durada:
1:55 min.
o La tierra está enferma Curtmetratge del Concurs Internacional de Curts
Online per la cultura de la sostenibilitat. L’objectiu és conscienciar
l’espectador que els humans som els causants de la majoria de problemes
ambientals, però també som la solució. Durada: 1:00 min.
o El Señor del Reciclaje: El Retorno de Envases Amics de la Terra presenta
un curtmetratge per promoure el retorn d’envasos que és una paròdia de
El Senyor dels Anells. La llegenda diu que, una vegada, Espanya va estar a
punt d’implantar el sistema de retorn d’envasos. Durada: 3:00 min.
o Monográfica #01: Medio Ambiente d’Iván Bravo Un breu curtmetratge
il·lustrat que planteja l’impacte que ha causat l’home al planeta en els
últims anys. Durada: 2:50 min.
o Plàstics a la deriva Reportatge del programa Quèquicom de TV3. Es
mostra com un vaixell de pesca surt a la mar i torna amb tants plàstics
com peixos. Exposa la problemàtica dels plàstics, parlant del seu
reciclatge i recuperació. Durada: 25:15 min.
o Rethinking progress Vídeo explicatiu sobre l'economia circular de
la Fundació Ellen MacArthur. La Fundació es va crear el 2010 amb
l'objectiu d'accelerar la transició cap a l'economia circular i s'ha convertit
en líder en el pensament global. Durada: 3:48 min.

o Basuria Curtmetratge basat en el conte original Basuria guanyador del
segon concurs de contes infantils Los profesores cuentan organitzat per
Ecoembes. Conte original escrit per Noelia García i il·lustrat pels seus
alumnes del col·legi Balmes, de Móstoles, Madrid. Durada: 2:33 min.
o Websèrie Objectiu #Rezero Sèrie de la Fundació Catalana per a la
Prevenció de Residus i el Consum Responsable -Rezero. Retrata cinc
famílies catalanes que han portat a la pràctica el repte de viure 30 dies
sense produir residus. Durada: 4.36 min.
o El Refrigerador Chillie Curtmetratge animat que fa una reflexió sobre la
reparació, l’obsolescència, la durabilitat, l'economia circular... Una
nevera vella decideix fugir, convençuda que el seu propietari la
reemplaçarà. Durada: 3:37 min.
o Menys plàstic, més vida! Vídeo resum de l’exposició de l’Agència Catalana
de l’Aigua amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua 2019. Durada: 0:44 min.
o Stop Aluminio. ¡Go Boc’n’roll! Campanya de l’empresa Roll’eat que
explica que en 6 anys una escola consumeix de mitjana 324.000 m2 de
paper d’alumini, que equivalen a 6 milions de kg de CO2. Durada: 1:11
min.
o Greta Thunberg a la Conferència sobre el Canvi Climàtic COP24 a
Katowice, Polònia Intervenció de Greta Thunberg el desembre del 2018.
És una estudiant activista sueca que ha iniciat el moviment de joves pel
clima i un seguit de vagues estudiantils anomenades Fridays for future.
Durada: 3:24 min.
o Con basura, Los Morancos Vídeo paròdia fet amb humor per part del grup
Los Morancos. Fan una versió de la cançó Con altura de la cantant Rosalía.
Parlen de l’ús indiscriminat de plàstics i del mal que estem causant al
medi ambient. Durada: 2:21 min.
o Campanya selectiva 2018 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà Vídeos
per millorar la utilització dels contenidors de recollida selectiva. Es tracta
d’un producte audiovisual atractiu que dona missatges clau per
conscienciar els diferents usuaris.
o Campanya Reacciona de l'Agència de Residus de Catalunya Què li diries a
algú que no recicla? Tòtem instal·lat a la plaça de la Independència de
Girona. Durada: 0:58 min.
o Campanyes de sensibilització en l’àmbit de la gestió i prevenció de
residus de l’Agència de Residus de Catalunya – Generalitat de Catalunya
Espots publicitaris de diversos anys, com Envàs, on vas?, Fes-lo nou de
nou, Reacciona, etc.
o Documental Penjant del fil La indústria tèxtil és la segona més
contaminant del planeta, i cada any genera tones de residus. Només a
Espanya, 900.000. Penjant del fil planteja els reptes i les complexitats de
revertir aquest model de consum a favor d'altres que es basin en l'ètica i
el respecte pel medi ambient. És un documental de producció pròpia del
programa Sense ficció de TV3 emès el 22/12/2020.
o Residu zero a la cuina, consells amb Esther Peñarrubia Vídeo on es
mostren estris per fregar, idees per fer-vos el sabó, per conservar
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aliments sense fer ús del film i, en general, per prevenir els residus a la
llar. Publicat per l’Ajuntament de Girona el 30/11/2020.
Closing the loop Primer llargmetratge documental d'abast mundial sobre
l'economia circular i les estratègies residu zero, que dona suport a
l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12 sobre producció i consum
responsables. La pel·lícula és presentada per l’expert mundial en
sostenibilitat, el professor Dr. Wayne Visser. La pel·lícula s’estén per tres
continents i inclou comentaris d’experts mundials i centres d’excel·lència
com el Fòrum Econòmic Mundial i la Universitat de Cambridge.
Websèrie "Fes-ho tu mateix" Nou capítols per aprendre a reduir els
residus a casa: mascaretes reutilitzables, remeis naturals per a la
relaxació, receptes de cuina d’aprofitament, reparació de bicicletes i
petits electrodomèstics, reducció de residus, plàstics reciclats, embolicar
amb roba i bosses de roba per comprar a granel. Es tracta d’una iniciativa
estrenada en motiu de la Setmana europea de la prevenció de residus
2020, com a acció conjunta entre l'Agència de Residus de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a partir de la
idea i coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
SuperCol. El Capità Enciam ja té relleu. TV3 estrena una nova sèrie per
promoure la lluita pel medi ambient. Són 13 capítols d'una durada breu
en clau d'humor divulgatiu i ironia protagonitzada per la Colette i la seva
família. Sota el lema "Siguem conscients, siguem conseqüents", a "La
SuperCol" s'actualitzaran les recomanacions ambientals tradicionals i es
donaran dades i curiositats, tant a la televisió com a les xarxes.
Documental Molta merda. Documental produït pel Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (CTRSUM), presentat
per Quim Masferrer i que pertany a la campanya de conscienciació
“Recicla i guanyaràs”, que el Consorci va dur a terme durant tot el període
2018-2019 i que va aconseguir el segon premi de Comunicació de la
ISWA, l’Associació Internacional de Residus Sòlids 2019, els guardons més
prestigiosos del sector a nivell mundial. Al llarg de prop d’una hora, el
popular presentador s’encarrega d’explicar la realitat del reciclatge a la
comarca del Maresme i, per extensió, d’arreu de Catalunya.
Plastic in the world. Interessant infografia en format de vídeo 3D sobre la
quantitat de plàstics que es generen al món. Publicat el 09/05/2020.
Espai sobre desenvolupament sostenible “Objectiu 2030” Súper 3, un
programa per a cada ODS.
Documentals en guerra amb el plàstic. Xarxanet ofereix un llistat de
propostes cinematogràfiques que, des d’una consciència ambientalista,
t’ajudaran a reduir la contaminació plàstica.
“Made of plàstic” del programa No pot ser de TV3. Davant l’allau del
consum de plàstics, Jordi Basté descobreix iniciatives per reduir-ne l’ús i
prendre’n consciència. Emès el 22/03/2020.
Recull de vídeos d’accions del Let’s Clean Up Europe d’altres edicions.



Aprofundir en el coneixement de l’entorn natural i parlar sobre la zona a
netejar.
o Quin espai natural heu decidit intervenir? Per què?
o Quines espècies vegetals són més freqüents en aquest espai?
o Quines espècies animals són més comunes en l’espai seleccionat?
o Hi ha alguna espècie (planta o animal) en perill d’extinció?
o Hi ha alguna espècie (planta o animal) invasora? Què comporta la
presència d’aquesta espècie a l’espai natural?
o Aquest espai seleccionat té alguna figura de protecció? Hi ha alguna
entitat o administració que el gestioni?



Presentar el testimoni d’alguna entitat que treballi en espais naturals per
explicar la seva experiència en neteja i gestió de l’entorn i /o amb conèixer
iniciatives de prevenció de residus del municipi (comerços residu zero, de segona
mà, etc.). Es poden fer xerrades, enquestes, visites, etc.



Aprofundir en les dades de recollida i gestió de residus municipals.
o Enllaç a l’Agència de Residus de Catalunya, amb estudis i dades sobre els
diferents tipus de residus.
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/
o Enllaç amb dades dels municipis de la Mancomunitat La Plana (2018):
https://www.mancoplana.cat/93-arees/medi-ambient/que-esmorzem-que-deixem.html#prettyPhoto[pdf]/2/



Fer una pràctica al laboratori sobre la degradabilitat dels materials. (Veure
proposta del projecte de Servei Comunitari del LCUE).

PROPOSTES DE TREBALL DURANT L’ACTIVITAT
Objectius:
 Diagnosticar el problema i planificar l’acció de neteja partint de les necessitats
reals contextualitzades en un entorn concret.
 Executar el servei: fer l’acció de neteja i la valoració i propostes de millora
posteriors.



ES DEMANA QUE S’UTILITZI LA FITXA ANNEXA DE RECOLLIDA DE DADES I ES
RETORNI EMPLENADA A LA MANCOMUNITAT LA PLANA UN COP S’HAGI FET
L’ACCIÓ DE NETEJA, JUNTAMENT AMB UNA FOTO / VÍDEO BREU EN FORMAT
HORTITZONTAL. L’OBJECTIU ÉS FER UN RETORN SUMATORI DE TOTES LES
ACCIONS DE NETEJA DUTES A TERME EL 2021 PER PART DELS CENTRES
EDUCATIUS DELS MUNICIPIS MANCOMUNATS.
ENVIAR-HO A mediambient.escoles@mancoplana.cat.



Organitzar i distribuir les tasques abans de l’acció de neteja. Es poden distribuir
els alumnes en grups per dur a terme les tasques de planificació (dia, hora, lloc),
logística (material necessari), valoració (resultats, reflexions i propostes de
millora) i comunicació (reporters). Decidir com es farà la recollida i la separació
dels residus:
o Opció A: Separació de residus mentre es recullen: Els alumnes es
divideixen en grups i cadascun recull una tipologia de residus (envasos
lleugers, paper, vidre...). En aquest cas retolar els sacs individuals i grans
per cada tipologia de residus que es recull, ubicar els sacs grans per
permetre anar descarregant-hi els individuals.
o Opció B: Recollida conjunta i separació posterior. Tots els estudiants
recullen qualsevol tipologia de residu i, un cop acabada l’acció de neteja,
es va separant el contingut de cada sac individual per tipologia de residu.
En aquest cas cal preveure caixes de fruita o cartró per separar i distingir
les diferents tipologies de residus. Aquesta opció és una mica més llarga
però permet visualitzar millor cada tipus de residu recollit, estudiar la
seva procedència i constatar-ne la quantitat/volum.



Per alumnat de secundària: a més de la fitxa base que s’annexa, es pot fer una
caracterització dels residus mitjançant la fitxa que facilita l’Agència de Residus
de Catalunya o l’App eLitter. En ambdós casos el formulari és per anotar els
residus recollits en un transsecte de 100 x 6 m.



Optatiu per als centres que hi puguin estar interessats: sumar-se al repte
Catalunya Clean Up Challenge. Es tracta de sumar-se a un repte col·lectiu a
escala catalana, per aconseguir arribar a recollir 100.000 peces de residus i
geolocalitzar-les. Es fa a través de l’App Litterati.

Tota la informació:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/catalunya-cleanup-challenge-un-repte-per-motivar-la-recollida-de-residus/video/6071629/
https://www.facebook.com/groups/2856707021241464
https://www.instagram.com/catalunyacleanupchallenge/
https://drive.google.com/file/d/1qOSC_pCxvU7XpANaojHMSzCmc1wes53/view



Fer llistat dels “top 10”. És a dir, els 10 tipus de residus més recollits en quantitat.

PROPOSTES DE TREBALL POSTERIOR
Objectius:
 Fer propostes de millora i sensibilització per conscienciar la ciutadania i evitar
noves neteges.
 Reflexionar i prendre consciència del que s’ha fet i del perquè, i la importància
que ha tingut per a cada participant en els seus aprenentatges.



Organitzar una acció comunicativa de sensibilització.
o Fulletons informatius per a la ciutadania amb consells per reduir residus
o Vídeo amb missatge o falca de ràdio explicant l’activitat o bé donant
consells de prevenció de residus, respecte de l’entorn natural...
o Recull i exposició fotogràfica de l’acció. L’estat de la zona abans de la
neteja, els estudiants netejant, la pesada i el volum de residus recollits
o Cartells informatius, amb consells i recomanacions a l’espai natural,
missatges tipus “espai net”
o Manifestació, lectura d’un manifest, performance
o Jornada festiva amb tallers de reutilització, jocs sobre residus, batucada
amb materials reciclats
o Crear ruta amb codis QR amb els consells per prevenir els residus als
espais naturals
o Intervenció artística / escultura / mandala amb tots els residus recollits.
Pot ser al pati de l’escola, a davant l’ajuntament, a l’espai natural, etc. Es
pot crear una mena de museu o exposició interior o exterior i l’alumnat
pot fer visites guiades informatives
Vídeo Ajuntament de Vic – Civicus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=kJsT9XFJOik



Debatre i decidir quines serien les mesures preventives i correctores més
idònies a implementar a l’espai netejat per evitar nous abocaments incontrolats.
Un cop llistades i decidides, traslladar-les a l’Ajuntament. Es pot redactar una
carta a l’alcalde/essa amb els desitjos per fer un poble més sostenible. Què
faríem (senyalitzar sobre la prohibició d’embrutar, posar papereres, tancar
l’accés als cotxes, posar càmeres, etc.)? On? Quan? Com?



Apadrinar l’espai natural netejat i portar a terme neteges i tasques de
manteniment al llarg del curs, en coordinació amb l’Ajuntament i entitats.



Recursos educatius en préstec de la Mancomunitat La Plana i visita a les
instal·lacions de tractament de residus.



Diari reflexiu de l’alumne (Veure proposta del projecte de Servei Comunitari del
LCUE).

