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Jornada de neteja

● Localització, dia i hora.:

Dissabte 27 de juliol, de 10:00 a 13:00 del matí a la Mar Menuda.

● Organització de la neteja:

3 grups- Aigua, roca i sorra.

● On deixarem la bruticia?

A l’acabar agafarem totes les escombraries i les agruparem en uns cubells 
proporcionats per l’ajuntament de Tossa. 
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Objectius:

● Conscienciar sobre la contaminació
● Portar a terme una neteja al mar
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A l’hora de l’organització hem hagut de mirar el 
protocol de neteja per no cometre cap problema i a 
la vegada ajudant-nos a la creació de noves idees.
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Com hem portat la promoció?

● Cartells publicitaris

● Caminata amb cartells 

reivindicatius
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Per cridar l’atenció de la gent i concienciar a la gent hem fet cartells reivindicatius
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Perquè la gent participes hem hagut d’imprimir 
formularis d’inscripció per als nous voluntaris.

Organització de voluntaris:

Hem organitzat els grups depenent l’edat 
apuntada en els formularis i la seva experiència 
en el mar.
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La conclusió que hem pogut arribar en aquest projecte és que hi ha un 
problema molt gran. El que hem pogut veure és com la contaminació pot 
arribar a influir tant el el medi com en l’ecosistema marí d’una manera 
desastrosa.



Cooperacions:

AJUNTAMENT: l’ajuntament ens ha proporcionat tot el material per fer la neteja; 
les bosses, els guants per recollir les escombraries, les carpes i les taules.

KRAKENDIVE: El Kraken Dive ens ha facilitat el material necessari per fer snorkel 
per a la gent que vol recollir brossa dins el mar, junt amb les bosses per guardar-la.

OCEAN INITIATIVES: Ocean Initiatives ens ha ajudat a aprendre el protocol que 
s’ha de seguir en activitats com aquestes. I nosaltres els hi aportarem les dades 
que aconseguim.

OCEAN 52: Ocean 52 ens donarà begudes per a la gent.



AGRAÏMENTS


