
Inscripcions clicant aquí:
https://bit.ly/34CR5xy

Per temes d'organització i per tal de respectar totes les
mesures preventives del COVID-19, us demanem que

ompliu aquest breu formulari.

El World Cleanup Day va unir el 2019 més de 20 milions de persones de 180 països.
Voluntaris de tot el món es van concentrar per alliberar el nostre planeta de

residus a platges, rius, boscos i carrers.

 

On?

Cada persona o grup pot escollir la seva zona
de neteja, segons li convingui:

 1- Guingueta Iguana Sitges - G. Iguana
Castelldefels

2. G. Iguana Castelldefels - G. Ibiza
3. G. Ibiza - G. Tiburón

4. G. Tiburón - G. Carita Morena
5. G. Carita Morena - G. Caracola

6. G. Caracola -  G. Mona Roja
7. G. Mona Roja - G. El Capo

Què necessiteu?

Mascareta
Guants

Recipients (galledes, cistells,...)  i/o
bosses per recollir els residus. 

Moltes ganes de col·laborar amb la
causa.

* Al PDT disposarem de guants, gel
hidroalcòlic i bosses per si algú en

necessita.

A què?

A recollir i classificar residus que
trobem a la sorra de la platja en 3
grups: cigarretes, plàstics i altres. 

MENYS PLÀSTIC, MÉS MAR

Si voleu fer alguna consulta, escriviu-nos a: 

wcdcastelldefels@gmail.com

Quan?

La jornada de neteja es durà a terme de 8h a
12h. Cadascú pot escollir l’hora de sortida i

dedicar el temps que vulgui a la recollida, però
haurà de portar els residus abans de les 12h al

Punt de trobada (PDT)

Amb qui?

Pots anar sol/a o acompanyat/da,
sempre que sigui un grup menor a 10

persones.

Ens ajudes?

Aquest 19 de setembre necessitem el poder de gent
normal com tu i com jo per aconseguir coses increïbles.

Col·laboren:

A dur-los a la carpa del Punt de

trobada (PDT), situada al

Passeig Marítim, al costat del

banc gegant.

A cada zona trobareu un voluntari guia que
us podrà resoldre qualsevol dubte que

tingueu.

La zona de les dunes no es pot trepitjar.
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