
«Coneix el que llences» és un projecte europeu LIFE 
en què els voluntaris que participin rebran 
informacions personalitzades per millorar la recollida 
dels residus. Està dirigit a totes les persones de 
Santa Eulàlia, i només per participar entraràs en el 
sorteig de 35 packs de bosses per a la recollida 
selectiva. Dona’t d’alta amb el teu mòbil,
interacciona i guanya punts!

Si et dones d’alta abans del 30/11/2021
premi especial sorpresa! 

Com donar-se d’alta

• Primer de tot, llegeix la informació de privacitat de 
dades adjunta a aquesta carta

• Si vols participar per WhatsApp: guarda’t el numero 937 
372962 com “Coneix el que llences” al teu telèfon

• Si vols participar per SMS: guarda’t el numero 683 782 
592 

• WhatsApp, SMS: envia un missatge amb la paraula ALTA 
i segueix les autorespostes. 

• Telegram: busca el bot ConeixElQueLlences i dona-li clic 
a «iniciar» i segueix les autorespostes

• Hauràs d’escriure el codi d’un dels teus cubells, que 
trobes imprès sota el codi QR (ex: SE040A000001)

REPENSANT ELS SISTEMES DE TAXES MUNICIPALS PER 
MILLORAR LA GOVERNANÇA DELS RESIDUS URBANS



QUÈ HAS DE FER I
COM FUNCIONA
Quan t’hagis donat d’alta, rebràs missatges 
informatius sobre la recollida selectiva. Quan més 
interaccionis contestant a petites enquestes, 
informacions etc, més punts guanyaràs. 
Exemples:
• Donar-se d’alta: 10 punts
• Respondre als missatges setmanals 

correctament: 5-20 punts
• Demostrar que participes correctament al 

sistema porta a porta: 5-20 punts
Els missatges seràn més o menys 1 a la setmana 
durant 3 mesos. 
Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment 
enviant un missatge amb la paraula BAIXA.

PREMIS PER PARTICIPAR I
FER-HO BÉ
Tots els participants entraran en el sorteig d’un 
pack de bosses per a la recollida selectiva (es 
sortejaran 35 unitats).
A més, les persones que aconsegueixin entre 
40 i 50 punts entraran en el sorteig d’un lot de 
productes locals valorat en 100€ (es sortejaran 
10 lots).

MÉS INFORMACIÓ
En aquest projecte participen com a proves 
pilots tres ajuntaments italians (Varese, 
Bitetto, Bassano del Grappa) i 4 a Catalunya 
(Sant Just Desvern, Cardedeu, Santa Eulàlia de 
Ronçana i El Brull). Pots trobar més informació 
general a la pàgina www.rethinkwaste.eu

http://www.rethinkwaste.eu/

