CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
PEL FOMENT DE LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS MUNICIPALS

CAMPANYA PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA
DE RESIDUS MUNICIPALS

Fem Natura té una àmplia experiència en el disseny i desenvolupament de campanyes
pel foment de la recollida selectiva de residus. Està
demostrat que les campanyes de comunicació i
sensibilització ambiental són una de les millors
eines per canviar tendències com una

baixa

participació de la població o una elevada presència
d’impropis i així millorar els resultats municipals.

Les nostres campanyes de foment de la recollida selectiva de forma genèrica tenen els següents
objectius:


Donar a conèixer la filosofia de les 3 Rs i posar a l’abast de la ciutadania la informació
necessària per a realitzar aquesta tasca.



Donar

a

importància

conèixer
de

a

la

separar

en

població

la

origen

les

diferents fraccions dels residus.


Informar sobre el sistema de recollida de
residus al seu municipi.



Motivar, fer participar i comprometre als
ciutadans per tal que se sentin responsables
del bon funcionament de la gestió de
residus al seu municipi.



Recollir l’opinió de la població per tal de determinar les necessitats del municipi en
l’àmbit de la gestió dels residus municipals.



Realitzar un seguiment del servei de recollida i avaluar “in situ” el grau de participació
de la població en la recollida selectiva.
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FEM Natura us ofereix un gran ventall de possibilitats a l’hora de desenvolupar una campanya
de comunicació i sensibilització ambiental per tal de fomentar la recollida selectiva:



Xerrades informatives per tal d’informar a la població o a col·lectius particulars sobre la
gestió dels residus al municipi i, en concret, sobre
aquells temes que interessi donar a conèixer (model
de recollida de residus, destí de les diferents
fraccions recollides, deixalleria, recollida de la fracció
verda, recollida de trastos vells, etc.).



Punts informatius a diversos espais del municipi on hi hagi una major afluència de gent
per informar sobre diversos aspectes de la gestió de
residus al municipi de forma personalitzada. També es
pot aprofitar per realitzar una enquesta sobre aquells
aspectes que interessi conèixer així com lliurar a la
població elements per facilitar la separació de residus
des de casa o agrair la seva participació (cubells,
bosses, tríptics o altre material).



Visites porta a porta a habitatges o establiments comercials per tal d’informar-los i
sensibilitzar-los de forma més personalitzada i lliurar-los els
elements que es vulguin facilitar sense necessitat de que la
persona es dirigeixi a una xerrada o punt informatiu. S’aprofita
per donar consells pràctics sobre com dur a terme la separació
de residus a casa, tenint en compte la tipologia d’habitatge i
l’espai disponible així com per fer un recull d’incidències i
observacions i resoldre les seves consultes.
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Activitats als centres docents per tal de conscienciar i sensibilitzar als més petits sobre
la necessitat de separar en origen els nostres residus d’una manera lúdica i divertida.



Seguiment de la recollida de residus, sigui porta a porta o en contenidor al carrer.
Aquesta supervisió permet conèixer el grau d’utilització dels contenidors o de participació a
la recollida porta a porta, d’ús de les bosses compostables, l’existència de desbordaments i
la presència d’impropis, entre d’altres. Alhora serveix com a control del servei de recollida.
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Festa ambiental a celebrar en algun parc o plaça del municipi, la qual pot incloure les
següents activitats: tallers ambientals (planta amb el teu compost, reutilització de residus
per a la construcció de joguines o altres objectes, etc.), jocs ambientals, punt informatiu,
inflables per saltar i espectacles d’animació infantil relacionats amb el reciclatge de residus,
entre d’altres.



Creació d’una exposició itinerant sobre residus per tal de mostrar quins residus
corresponen a cada fracció, on s’han de dipositar i els
productes resultants del seu reciclatge, entre d’altres.
Exposició que es pot col·locar a diferents espais del
municipi i de la qual es poden fer visites guiades per a
centres docents.

Demaneu-nos una proposta a mida a info@femnatura.com.
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