


Evolució de la campanya  



OBJECTIU DE LA CAMPANYA: és necessari donar una clau de 
volta per aconseguir corregir comportaments incívics i 
disfuncions en la utilització del sistema de recollida 
selectiva, ja que: 
 
 
 
 

Recollir una andròmina abocada al carrer fora de les hores i sistema habitual de recollida de 
voluminosos té un cost directe de 27,36 € 
 
 Recollir una bossa d’escombraries, una caixa de cartró o una ampolla de vidre, abocada al 
carrer fora de les bateries de contenidors, té un cost de 4,29 € 
 
Netejar la via pública d’un excrement de gos té un cost de 8,58 € 
 
Netejar xiclets o altres deixalles enganxades a la via pública té un cost de 15,96 € 
 
Netejar un m2 de graffiti o pintada al carrer té un cost de 40,41 € 
 
Gestionar cada kg de brossa no recollida selectivament té un cost de 0,11 € 



 A MÉS DEL COST AFEGIT SOBRE LA IMATGE D’UN MUNICIPI 
TURÍSTIC COM SALOU: 
 
 
 
 



 DURACIÓ DE LA CAMPANYA: març a octubre 
 
 
Personal: 2 persones fixes destinades a treball de camp 
durant aquest temps més l’equip de coordinació, disseny i 
comunicació de suport des de Limonium, en coordinació 
contínua amb l’UTE i l’Ajuntament (Regidoria de Medi 
Ambient i Serveis de Comunicació) 
 
 
 
 
 



 ACTUACIONS. 
 
Disseny d’una imatge de campanya que reforci un missatge 
imperatiu positiu apel·lant a l’esperit cívic i aprofitant la imatge 
corporativa del servei de recollida selectiva i neteja pública actual 
 
Generació i preparació de missatges sobre els costos econòmics del 
comportament incívic quant a la brutícia de la via pública i el mal ús 
del sistema de recollida selectiva, així com preparació de materials 
específics que permetin reflexionar als ciutadans sobre aquests mals 
comportaments in situ 
 
Renovació adhesius papereres de la platja i nous adhesius de 
reforçament del missatge pels contenidors de superfície 
 
 
 
 



 ACTUACIONS. 
 
Situació de punts d’informació al carrer en indrets estratègics o en indrets on 
s’hagi detectat problemàtiques puntuals 
 
Visites de reforçament i diagnosi als comerços i grans productors de residus 
de la part turística del municipi 
 
Esforç específic de reforçament i ajuda a la millor utilització del sistema de 
recollida selectiva al sector dels hotels 

 
 
 
 
 







 ACTUACIONS. 
 
Ubicació de punts d’informació específics al camí de ronda per conscienciar 
als seus usuaris sobre un comportament cívic adequat, incloent informació 
als pescadors esportius 
 
Realització de tallers a les platges del municipi per reforçar el comportament 
cívic 
 
Participació a la jornada Clean Up Day 
 
Realització de tallers a les escoles del municipi adreçades a reforçar un 
comportament cívic   
 

 
 
 



 ACTUACIONS 
 
Taller realitzat a la platja 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ACTUACIONS. 
 
Residus recollits el 
Clean up Day 
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