
Què diferents que són les coses,                        

quan s’expliquen en el moment                        

i en el lloc adequat.
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i en el lloc adequat.
Cassos d’èxit en els municipis metropolitans

Luchy Miquel.                                                   
Responsable de Comunicació



Campanyes 2014-2016Campanyes 2014-2016Campanyes 2014-2016Campanyes 2014-2016



� Situació de partida 2013: 36 campanyes i/o accions metropolitanes.

• Un mateix objectiu, augmentar el nombre de llars recicladores.

• Una mateixa realitat econòmica: menys recursos dels necessaris.
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• Una mateixa realitat econòmica: menys recursos dels necessaris.

• Un increïble esforç creatiu i humà per cada municipi per tirar endavant 

una campanya o acció similar que el municipi veí.

• Treball, no escalable. 



� La proposta: Una única campanya metropolitana de proximitat.

• Un mateix objectiu, augmentar el nombre de llars recicladores.

• Una única realitat econòmica: disposar d’un únic pressupost solidari.

la gestió dels residus municipals

• Una única realitat econòmica: disposar d’un únic pressupost solidari.

• Un esforç creatiu i humà raonable per tirar endavant una mateixa 

campanya o acció als 36 municipis metropolitans. 

• Acció,100% escalable, i altament rentable.



� La mecànica:

• L’AMB, es constitueix com la secretaria tècnica / coordinadora del 
projecte.

• Els fons: SIG’S Ecoembes – Ecovidrio. 1.200.000€ (iva inclòs).

• Elaboració d’un brif individual per part de cada municipi, per acabar 
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• Elaboració d’un brif individual per part de cada municipi, per acabar 

convergint en un de sol, mitjançant trobades per municipis afins:

• Grans urbs metropolitanes (4): Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat. 

• Els municipis de Residu mínim (5): Castellbisbal, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol i 
Torrelles de Llobregat.

• Els municipis rurals (8): Begues, Cervelló, Montgat, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Climent, Santa 
Coloma de Cervelló i Tiana.

• Municipis banda Besós (8): Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, Montcada i Reixac, 
Ripollet, Sant Adrià de Besós, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Gramanet.

• Municipis banda Llobregat (5): Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, 
Viladecans.

• Grup mixta (5): Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí i Sant Just Desven.



� Les claus de l’èxit:

� Treballant en bloc els municipis de l’ àrea metropolitana de 

Barcelona. EXPERTISE

� Alineats amb les campanyes OFF impulsades per l’ARC. 
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� Alineats amb les campanyes OFF impulsades per l’ARC. 

COHERÈNCIA

� Afinant els públics a qui va dirigida la campanya. 

SEGMENTACIÓ

� Obsessió per la PROXIMITAT, el DIÀLEG i el MOMENT



Campanya SupermercatsCampanya Supermercats
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Campanya Supermercats

Any 2014-2015

Campanya Supermercats

Any 2014-2015



Públics objectiusPúblics objectius
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Responsables Llar Nouvinguts Joves 16 -30 



Llocs de trobadaLlocs de trobada
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Responsables Llar

Supermercats

Mercats

Centres Comercials

Joves 16 -30

Festes populars

Concerts 

Nouvinguts

Supermercats

Parcs

Pel barri 

Llocs de culte



La ideaLa idea
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Del supermercat, a la cuina

Una farra, que acaba bé



Els ambaixadors Els ambaixadors 

la gestió dels residus municipals

Parelles 
informadors

Responsables llar 

Mateixa ètnia

Nouvinguts

Informadors i mims

Joves



Vestuari i fulletó explicatiuVestuari i fulletó explicatiu
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Cadenes participantsCadenes participants
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