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

CONEIXES EL QUE LLENCES?
#Coneixelquellences és un sistema
d’informació al mòbil (sistema de missatgeria
semiautomàtica) en què les persones que
s’inscriuen reben informació personalitzada per
millorar la recollida de residus.
No perdis l’oportunitat: dona’t d’alta
amb el teu mòbil, interacciona, aprèn i
entraràs en el sorteig de
12 bicicletes elèctriques.

#apuntatalrepte #residuzero
SORTEIG: Al juny s’anunciarà la data del sorteig a través dels canals
de #Coneixelquellences i de les xarxes socials de l’Ajuntament.

ARA A TOT EL MUNICIPI
Inscriu-te i rebràs
un obsequi!

Qualsevol persona amb domicili
a Sant Just Desvern, ja tingui o
no la targeta electrònica per a
l’obertura dels contenidors, pot
registrar-se voluntàriament i
participar!

Durant el mes de març podeu inscriure-us i recollir l’obsequi* als punts informatius:
Mercat ambulant plaça Camoapa (Dimecres, de 10 a 14 h)
El Parador (Dijous, de 10 a 14 h)
Mercat municipal (Dissabtes, de 10 a 14 h)
* Fins a esgotar existències.

COM FUNCIONA?
1 Registreu-vos
2

3

Participeu activament i
responeu els missatges

Mantingueu-vos registrats
fins al moment del sorteig

4

Reduïu els residus i feu una
bona recollida selectiva

PER REGISTRAR-VOS,
CONSULTEU EL DORS

QUÈ HEU DE FER PER REGISTRAR-VOS?
1

Deseu el número +34 937 372 962 a l’agenda
del teu mòbil com a “coneixelquellences”
NOTA: aquest número no es pot contactar via telefònica,
només pels canals de missatgeria (WhatsApp, SMS o Telegram)

ALTA a través de WhatsApp o SMS:
Envieu ALTA i seguiu les instruccions
(accepteu el RGPD i introduïu el codi de la targeta,
si en teniu. Si no teniu targeta, introduïu el codi
que s’indicarà en el xat)

2

NOTA: El canal SMS té funcions més limitades i pot comportar
un recàrrec en funció de la tarifa de l’usuari.

ALTA a través de Telegram:
Busqueu el canal Coneixelquellences i feu clic a
INICI. Seguiu les instruccions.

3

Participeu i responeu els missatges que us arribaran.
Si participeu i us manteniu inscrits/es fins al final,
accedireu al sorteig de #coneixelquellences!
NOTA: Es poden registrar fins a 4 persones per llar. Si sou de
La Miranda-Canigó i ja us heu registrat, no ho heu de torneu a fer.

TIPUS DE MISSATGES
QUE REBREU

1
2

Informació sobre com separar correctament els
residus, reptes i qüestionaris
Dades i informació d’interès del municipi en relació
als residus i estadístiques personalitzades
(obertures dels contenidors d’orgànica i resta)

Aquest projecte pilot compta amb la participació d’ajuntaments italians
(Varese, Bitetto i Bassano del Grappa) i catalans (Cardedeu,
Santa Eulàlia de Ronçana, El Brull i Sant Just Desvern).
Més informació a www.rethinkwaste.eu i santjust.cat/residus

Informació d’ús i protecció de dades:
https://residus.santjust.net/index.php/
life-rethinkwaste/
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