
1. Preparar l’acció al si de l’organització 
(qui encapçala l’acció, qui n’és voluntari, 
etc.).

2. Presentar els reptes de l’acció 
(tonatge, pressupost) als actors que em-
prendran l’activitat (voluntaris, habitants, 
comunitat, etc.).

3. Imprimir un estoc d’adhesius «Publi-
citat, no gràcies» (atenció als terminis!).

4. Establir una col·laboració de comu-
nitats / associacions per a una campanya 
de comunicació local: premsa i ràdios lo-
cals + butlletí municipal.

Nota: L’acció “Publicitat, no gràcies”  
també pot proposar-se al si d’una empresa 
o d’un establiment escolar.

5. Trobar punts de distribució per a la 
Setmana: oficina de turisme, fleques, co-
merços... per col·laborar amb l’acció.

6. Convidar als col·laboradors i volunta-
ris a parlar-ne i distribuir l’adhesiu «Publi-
citat, no gràcies» al seu entorn.

7. Lliurar un lot d’adhesius «Publicitat, 
no gràcies» (10, 50, 100...) als voluntaris.
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Principi: Simplement amb el boca-orella, incitar a la col·locació d’adhesius «Publicitat, no gràcies» a les bústies.

Establir una col·laboració d’associa-
cions/comunitats i difondre la informació 
a través del boca-orella.

Convidar un màxim de ciutadans a pas-
sar a l’acció mitjançant aquest petit gest 
de prevenció molt simple i eficaç.

Objectius

Temps de treball

Preparació: de dos a tres dies per fer 
contactes inicials (comunitats, associa-
cions, ciutadania motivada).

Activitat: una reunió de 20 minuts.

Material

Estoc d’adhesius «Publicitat, no gràcies».

Qüestionari per a comunitats en línia.

Argumentació i càlcul del cost i tonatge 
per a la vostra comunitat.

Material adhesiu « publicitat no gràcies» 
disponible a  www.ewwr.eu/ca/outils  

LLENÇAR 
MENYS RESIDUSTema: Dirigit a: PÚBLIC GENERAL 

Desenvolupament de l’acció

Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus: www.ewwr.eu/ca

Fitxes temàtiques dedicades a la pre-
venció de residus: 
www.arc.cat/setmanaprevencio2011

Material elaborat per France Nature Envi-
ronnement (traducció a càrrec de l’Agència 
de Residus de Catalunya). Per a més infor-
mació, consulteu: http://preventiondechets.
fne.asso.fr/fr/En-savoir-plus/

Informació sobre l’acció «Boule de nei-
ge StoPub» (versió original en francès) 
www.stopub.net 

Per saber-ne més

8. Inventariar el nombre d’adhesius 
«Publicitat, no gràcies» distribuïts.

9. Valorar l’acció i comunicar-ne els 
resultats, en col·laboració amb la comuni-
tat, a través dels mitjans de comunicació 
locals.

10. Fer el balanç de l’operació i pre-
veure les accions futures per emprendre.
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