
6 Febrero, 2020

Planificació i execució
de la neteja del bosc de 

Ribera i lleres del riu 2023



Des de l'entitat de Creu Roja al Bages participem seguint dues línies diferenciades:

Activitats de millora d’hàbits i conductes respectuoses amb el medi 
ambient dirigides als infants dels projectes de Creu Roja al Bages.

Voluntaris i voluntàries agrupats en l’àmbit de medi ambient. 

Grup creat el gener 2021, actualment format per 25 persones.

Projectes d’infància Voluntariat de medi ambient

ACTIVITAT 



ORGANITZACIÓ



Definir una zona 
sobre el mapa

Notificar-ho a 
l’Ajuntament / 
propietat del terreny

• Identificar accessos i espais

• Identificar punts negres i residus

Inspeccionar la zona 
per delimitar l’àrea 
de neteja

• Pensar bé la data i horari segons 
la ubicació, altres activitats que 
es portin a terme, altres neteges, 
pensant en els participants, etc.

Inscripció neteja al 
Let’s Clean Up Europe

o Fer fotos

ORGANITZACIÓ



• Com arriben els participants (vehicles, ruta a 
peu...)

• Com extreure els residus (aixades, pales, guants, 
bosses carretons, contenidors, vehicles logístics)

• Com comptabilitzar els residus (taula, bàscula, 
papers, bolígrafs)

• Pels participants (esmorzar, líquid hidroalcohòlic, 
farmaciola)

Fer llista de material i 
recursos necessaris

Participants

• Let’s Clean Up Europe: guants i altres 
materials

• Ajuntament: esmorzar i material

• Escola Agraria: carretons, aixades, pales

• Consorci de Residus del Bages o 
Ajuntament: contenidor a prop de la zona 
de recollida

Fer aliances per 
aconseguir recursos

• Pensar molt bé els canals de 
promoció i definir un canal 
d’inscripció

• Explicar l’activitat amb 
conceptes fàcils (let’s clean up 
europe, dia, horari, lloc, foto de 
neteja anterior)

Promoció interna 
i externa

• Activitat oberta

• Activitat tancada a membres de l’entitat

o Tens la previsió de qui assistirà

o Coneixes els perfils dels assistents

• Pensar diferents rols per incloure a totes les persones

Coordinació de l’activitat, Administratiu (control assistència, pesar residus, anotar 
pes), Extracció de residus, Recollida amb pinces, Separació de residus, Cuidar dels 
participants, Referent sanitari, Préstec de material, Logística. 

• Assegurança

• Llista d’assistents amb telèfon



ORGANITZACIÓ



ORGANITZACIÓ



EL DIA DE LA NETEJA



1
Els organitzadors:
arribar al lloc una hora abans

BriefingRecepció dels 
participants 
i control d'assistència

2 3

✓ Fer revisió per detectar incidència a 
l’espai escollit

✓ Desplegar taula i organitzar entrega 
del material

✓ Separar entrega material i esmorzar

✓ Explicar la visió general dels objectius i motiu de l’activitat
✓ Identificar els diferents espais

• Limitar zona de neteja
• Punts on centralitzar residus, fer pesatge i 

documentació
• Contenidors
• Taula esmorzar

✓ Informar d’horaris
• Esmorzar (potser és obert)
• Hora finalització

✓ Identificar els organitzadors
✓ Identificar els diferents rols dins de l’activitat per incloure a 

tots els perfils
✓ Informar d’aliances amb altres entitats
✓ Agrair assistència
✓ Distribuir material i assignar zones
✓ Drets d’imatge (fotos!)
✓ Facilitar telèfon de contacte organització

EL DIA DE LA NETEJA



EL DIA DE LA NETEJA



EL DIA DE LA NETEJA

4
Una vegada en marxa

✓ Fer moltes fotos (verticals i horitzontals)

• Crear arxiu d’imatges pel futur

• Participants

• Detalls (eines, residu cridaner)

✓ Fer vídeos (verticals i horitzontals)

✓ Fer seguiment per distribuir la gent de forma optima per intentar 
complir els objectius

✓ Cuidar la gent: oferir aigua, recomanar descansos, recordar que hi 
ha eines, utilitzar guants, detectar febleses i fortaleses

✓ Bona gestió dels residus

• Identificació del residu  

• Pesatge i documentació

• Lloc on deixar-lo (contenidors, o espai que no impedeixi el 
pas) 

✓ Detectar incidències i ser resolutiu





EL DIA DE LA NETEJA

5
Final de l’activitat

✓ Ser flexible, si algú ha de marxar abans endavant.

✓ Intentar no allargar excepte si apareix un residu que la seva 
extracció pot ser clau.

✓ Comptabilitzar el total recollit

✓ Debriefing

• Agrupar als participants

• Demanar feedback de com ha anat l’activitat, si 
s’esperaven trobar-se l’espai així de brut, si han trobat 
mancances i tenen idees de millora.

• Informar del resultat en xifres (moment impactant pels 
participants)

• Si s’ha de dur residus a la deixalleria, o recollir material ara 
és l’última ocasió per demanar suport.

• Foto de grup amb la pancarta Let’s Clean Up Europe

• Foto de l’acumulació de residus

• Foto del paper on heu anotat el pes











UNS DIES DESPRÉS

✓ Netejar el material utilitzat i guardar-lo bé.

✓ Retornar tot el material a les altres entitats.

✓ Selecció de fotos / vídeos.

✓ Introduir resultats a la web del Let’s Clean Up Europe.

✓ Comunicar a les xarxes socials dels resultats obtinguts, agrair la 
participació i col·laboració de les entitats amb que s’ha fet aliances.

✓ Nota de premsa.

✓ Mail als participants amb la selecció de fotos, enllaç on veure-les 
totes...

✓ Valoració interna (o amb entitats).



Les propostes compartides neixen de la 

REFLEXIÓ, TREBALL i COMPROMÍS 

del grup motor de Medi Ambient format per voluntariat

CONSCIENCIAT, COMPROMÈS i ACTIU 

amb el medi ambient i amb la Creu Roja.



MOLTES GRÀCIES!



cruzroja.es

Contacte:

President Creu Roja al Bages

Ferran Sarrió Hernández

ferran.sarrio@creuroja.org

673 50 00 53


