
 

 

INFORME NETEJA DEL 28 DE MAIG DE 2022 

 

Introducció: 

 

 Amb motiu del Dia Europeu dels Parcs, el Club Nàutic Garraf compromès amb el medi ambient i per 

col·laborar amb la conscienciació sobre la gran quantitat de residus que es generen  i que acaben a la natura, va 

organitzar una jornada de neteja del Litoral i Marina el dissabte 28 de maig de 2022, emmarcada dins del 

programa “Let’s Clean Up Europe”, a les proximitat de les seves instal·lacions. 

 

 

Àmbit d’actuació: 

 

 La part marina on es va actuar va ser delimitada per una trapezoidal de 0,72 milles nàutiques de 

llargada i 0,13 i 0,03 milles nàutiques d’amplada a cada un dels seus extrems. Esta zona compren des de Cala 

Bou fins a Les Penyes Roges. (veure detall al mapa 1) 

 La part del litoral, terrestre, on es va actuar va ser  la mateixa Cala Bou i la faldilla de la muntanya de 

La Falconera, tant a la zona que dona al mar com la zona interior d’aquesta. (veure detall al mapa 2) 

 

 

Voluntàries i Voluntaris: 

 

 Fins a un total de 70 voluntàries i voluntaris es van aplegar a les instal·lacions del Club per col·laborar 

amb la proposta de recollida de residus del Club.  

Dins d’aquest voluntaris estan comptabilitzats els membres de les Seccions de vela, caiac i submarinisme del 

Club que van participar amb els seus medis, encarregant-se de la zona marítima. 

Durant tota la jornada, el personal del Club van organitzar, ajudar i assessorar l’activitat. 

 

Residus recollits: 

 

 Dins de les instal·lacions del Club i al costat de Cala Bou es va muntar el centre logístic de l’activitat i 

era el lloc on s’havia de portar els residus recollits. 

Un cop els residus arribaven a aquest punt, entre el personal del Club i els voluntaris es separava per fraccions. 

Aquestes van ser: envasos, vidre, paper - cartró i altres. 

L’empresa Applus, col·laboradora de l’activitat, va certificar les quantitats recollides. Aquestes van ser: 

 

Altres (voluminosos): 257,87 kg 

Envasos: 41,69 kg 

Plàstics No envasos: 3,38 kg 

Vidre: 21,52 kg 

Paper – Cartró: 4,16 kg 

 

TOTAL: 328,62 kg 

 

Tot aquests residus van ser recollits per l’empresa Ferrovial Pre-zero, que col·laboren amb l’Ajuntament de 

Sitges, pel seu tractament. 

 

 

  



 

 

Entitats: 

 

 Aquesta activitat va tenir el suport de: 

 Ajuntament de Sitges 

 Ports de la Generalitat 

 Diputació de Barcelona – Xarxa de Parcs Naturals 

 Parc del Garraf – Olèrdola – Foix 

 Agència Catalana de Residus 

 Federació Catalana de Vela 

 Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 

 

I amb la col·laboració de: 

 Applus 

 PROMSA 

 Hacia el Sup 

 Associació Cetàcea 

 Mares 

 Scuba Schools Internacional 

 Synthesia Technology 

 Kingspan 

 BCN Cas Sub Diving 

 Associació de veïns de Garraf 

 

 

Conclusions: 

 

 Un cop finalitzada la recollida, separació i pesatge dels residus, el Director del Parc del Garraf – 

Olèrdola – Foix, el Sr. Santi Llacuna va fer un petit parlament per a tots els participants on va reflexionar 

sobre la importància de la pedagogia en el tractament i reducció dels residus. En aquest sentit, va destacar la 

presència de nens i nenes que, acompanyats dels seus pares, van participat en l’acció de neteja. 

 

 El port del Garraf, situat al Parc del Garraf, sent l’orgull i la responsabilitat de formar part d’aquest 

entorn d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural. Totes les activitats que es duen a terme tant esportives com 

socials, es fan compromesos amb la sostenibilitat i el respecte al medi. 

 

El Club està satisfet de la quantitat de residus recollits i sobretot de que aquests ja no estiguin a la natura. Tot i 

això continuarà treballant per fomentar la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. I amb aquest sentit 

,després de la temporada d’estiu, el 17 de setembre, el Club convocarà una nova acció de neteja i preservació 

del medi natural tant a terra com a mar, ampliant les zones d’actuació. 

 

 

Fotos i documents: 

 

 Totes les fotos de l’activitat estan disponibles en el següent link: 

 https://www.flickr.com/photos/clubnauticgarraf/sets/72177720299326573/ 

 

 A les pàgines següents trobareu: 

 Mapa 1 

 Mapa 2 

 Pòster promocional 

 Pòster agriment 
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