RESULTATS CAMPANYA 2021
Es van dur a terme 26 accions de neteja localitzades a les Illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Cabrera, a un total de 21 municipis amb la participació de
més de 1600 participants i 5100 quilograms de residus recollits.
Evolució de la campanya:

Europa és més neta gràcies
a tots els participants!
I recordau que el millor residu
és aquell que no es genera!

Let’s Clean Up Europe neix dintre del projecte anomenat Setmana Europea
de la Prevenció de Residus (EWWR) que forma part del programa LIFE+ de la
Comissió Europea.
La EWWR és un projecte que vol conscienciar la societat davant la
importància de la prevenció davant la gran quantitat de residus que generam
i de la correcta gestió que en feim dels mateixos.
OBJECTIUS:
● 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 generant sentiment de
responsabilitat i respecte cap al medi natural.
QUI POT ORGANITZAR AQUESTES ACCIONS? Centres educatius,
ajuntaments, associacions o grups de persones interessades.
QUAN ES DURÀ A TERME? La campanya 2022 estarà oberta entre el 15 de
març i el 20 de juny i entre el 20 de setembre i el 30 de novembre.
MATERIAL DE SUPORT: La Direcció General de Residus i Educació
Ambiental disposa del material com ara guants, bosses de plàstic reciclat,
bàscules…
COM S’ORGANITZA? Tota la informació aquí:

ABANS DE L’ACCIÓ
● Identificar una àrea de neteja, planificar i organitzar
l’acció.
● Fer fotografia de la zona abans de l’acció
● Avisar les Autoritats competents.
● Inscriure l’acció a LCUE.
● Fer publicitat de l’acció en les xarxes socials
EL DIA DE L’ACCIÓ
● Coordinar l’activitat i explicar-la als participants
● Recollir dades de l’activitat:nombre de participants,
quilos de residus recollits, reportatge fotogràfic, etc
● Informau a la comunitat local pels mitjans de
comunicació tal com ràdio, diari...

DESPRÉS DE L’ACCIÓ
● Comunicar els resultats a la DGREA
● Difusió de l’acció a xarxes socials fent ús de
#letscleanupeurope , #cleanupeurope, #LCUE2022
● Omplir qüestionari d’avaluació.

