


Fases de la 
campanya

FASE I 

Can Ballell, Mas Baell, Can Carbó, el Molí, Mas 

Vilà, Can Rivalaigua, Can Sabata, El Rieral, 

Fenals oest, Santa Clotilde i Mas Arboç-Sant 

Quirze.

 Inici: 16 de març de 2011



Accions de 
campanya

 Domicilis

Presentació de la campanya:

· Treballadors ajuntament

· Associacions de veïns

Porta a porta informatiu 

Punts informatius

 Grans Productors
Presentació de la campanya:

· Associació de comerciants

Visita prèvia

Visita informativa i entrega de material

Visita de seguiment



Accions 
domicilis

Presentació a les associacions de veïns:
Xerrada informativa sobre el desenvolupament de la 
campanya i presentació de la recollida de la FORM

 Porta a porta informatiu (visites domiciliàries):
Entrega del kit de recollida als domicilis



 

Punts informatius: 
(més endavant, s’informarà de la seva situació i horari 
d’atenció)
Entrega del material als ciutadans que no s’hagin trobat a 
casa. 



Punt 
informatiu



Material de  
campanya

Carta informativa

Cartells informatius

Magnètic

Cubell airejat de 7 o 10 
litres

Bosses compostables



Accions 
grans 
productors 
(inclou marxants del 
mercat)

Del 4 al 15 d’Abril 

Visita prèvia:

Visita als diferents establiments productors de matèria 
orgànica per tal d’informar-los sobre la nova campanya i 
d’obtenir informació necessària per tal de dotar-los del 
material que millor s’adapti a les seves necessitats.

 Visita informativa i entrega de material:
Visita als diferents establiments per equipar-los i facilitar 
la separació de la matèria orgànica. Informació del servei de 
recollida.

 Visita de seguiment:
Visita per realitzar un seguiment del grau de participació 
dels grans productors. Els establiments que no realitzin 
correctament la separació o que no participen en la recollida, 
rebran una visita d’un educador per resoldre dubtes.



Material de  
campanya

Magnètic




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

