CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE
RESIDUS D’APARELLS ELECTRÒNICS
PROPOSTA PER ALS AMBAIXADORS DE LA CAMPANYA

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
Conscienciar a la ciutadania de la importància i necessitat de la recollida de residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE).
Aquesta campanya està feta per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Ecolec.
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QUÈ HEM FET?

MERCAT
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CENTRE COMERCIAL
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QUÈ HEM FET?

MERCADET

12/07/17

DEIXALLERIA
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QUÈ HEM FET?

BOTIGUES
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EXPOSICIÓ ACTUAL
1a EXPOSICIÓ: BIBLIOTECA JAUME FUSTER, BARCELONA
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COM ENS POTS AJUDAR?
Donant a conèixer la campanya:
1.- A les vostres xarxes socials (FB, twitter, etc...)
residus.gencat.cat

residus.gencat.cat

AMPLIEM LA COBERTURA AMB
MÉS PUNTS DE RECOLLIDA
Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.
Algunes peces dels aparells elèctrics i electrònics contenen materials valuosos. Reciclant- los bé, evitem l’explotació de nous

Amb el ﬁnançament de:

recursos naturals.

residus.gencat.cat

DISPOSAR DE MÉS PUNTS
DE RECOLLIDA SONA MOLT BÉ

MÉS PUNTS DE RECOLLIDA,
PER LA CARA!

Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.

Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.

Els aparells elèctrics i electrònics contenen materials que, mal reciclats, són nocius per al medi ambient. Reciclar- los bé, ar a és més fàcil que mai.

Amb el ﬁnançament de:

Amb la col·laboració de:

Els aparells elèctrics i electrònics contenen materials que, mal reciclats, són nocius per al medi ambient. Reciclar- los bé, ar a és més fàcil que mai.

Amb la col·laboració de:

Amb el ﬁnançament de:

Amb la col·laboració de:

HASHTAG
#EconomiaCircular #Residus #Reciclatge

ENLLAÇOS IMATGES
https://www.dropbox.com/sh/g0vu4rk0e1ff3md/AAA9imCIlANaJz0J2bxzV4APa?dl=0

ENLLAÇOS VIDEOS (només per xarxes)
https://twitter.com/residuscat/status/1076067052765483008
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COM ENS POTS AJUDAR?
Donant a conèixer la campanya:
b) La vostra pàgina web (gif de 300 x 250)

ENLLAÇOS MATERIALS BANNERS
https://www.dropbox.com/sh/mfeuqelou4r2rie/AABQjO1H4lH1cEH4mOc1kb69a?dl=0
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COM ENS POTS AJUDAR?
Donant a conèixer la campanya:
c) Amb newsletters o notes de premsa

ENLLAÇOS FULLETÓ
https://www.dropbox.com/sh/ot2a6swh80176cv/AABSjopLEo-JPTVJFWfR91Mua?dl=0

FOTOS DE L’EXPOSICIÓ
https://www.dropbox.com/sh/q66ez6e73k7o5y5/AACrXd4Dv-k-5DZM3RiOo6fla?dl=0
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IDEES QUE VOLEM REFORÇAR
Aquest és el distintiu que trobaràs a les botigues que funcionen com a
punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics.
Tots els AEE (aparells elèctrics i electrònics) porten aquest símbol, per
indicar que no es poden llençar a les escombraries.
•

Pots portar el petit electrodomèstic vell a on compris un de nou. Tots els distribuïdors estan
obligats a recollir de manera gratuïta un RAEE quan els usuaris adquireixin un nou aparell
igual o equivalent

•

Els aparells elèctrics i electrònics contenen materials que, mal reciclats, són nocius per al
medi ambient. Cal reciclar-los bé, i ara és més fàcil.

•

Els AEE poden contenir components perillosos que si no arriben al destí correcte per al seu
tractament, poden perjudicar el medi ambient i a la salut de les persones.

•

Els RAEE contenen components fets amb materials molt valuosos, però cada cop més
escassos a la natura, que hem d’ajudar a recuperar.

•

Cal intentar allargar la vida dels aparells, pel que cal arreglar-los sempre que sigui possible.

IDEES QUE VOLEM REFORÇAR
Quan els aparells petits (- de 25 cm) ja no funcionin, porta’ls a:
a) Qualsevol botiga d’AEE senyalitzada amb el distintiu quan en compris un de nou.

b) Botigues de + 400m2. Aquestes tenen l’obligació de recollir els petits RAEE sense la
necessitat de comprar-ne un igual o equivalent.
c) Altres sistemes de recollida municipal (deixalleries, servei de recollida de voluminosos,
sistema de porta a porta, etc…).
Quan els aparells grans (+ de 25 cm) ja no funcionin, porta’ls a:
a) A la botiga AEE en el mateix moment de la compra.
b) A la botiga AEE on has comprat el nou AEE durant com a mínim 30 dies després de la
compra (el punt de venta decideix la data).
c) Lliurar-los al transportista quan et portin el nou.

Agrairem que ens informeu de la vostra campanya de
comunicació a gmasso@exclusiveproducts.es
(Griselda Massó)
Gràcies per col.laborar!

