
Com
funciona?

Projecte
cocreat per Mou-te

pel zero!
Redueix residus,
promou el comerç local
i guanya premis

Opció física

Opció online

Queda’t aquest tríptic i realitza
els reptes que hi surten (pots
fer-ne tants com vulguis, no hi ha 
nombre mínim ni màxim).

1

Valida els reptes als establiments
participants (te’l signaran o 
hi posaràn un segell).

Omple el tríptic amb les dades de 
contacte i disposita’l als punts de
recolida per optar als premis que
sortegem. Si superes 10 reptes 
diferents tindràs una bonificació 
del 10% en la taxa de residus!
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3

Descarrega l’app Go Zero Waste
escanejant el codi QR

Dades del participant: 

1

Registra’t com a usuari/a

Accedeix a l’apartat de reptes
i comença a jugar!
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3

Nom i Cognom:
 
Teléfon: 
E-Mail: 
 

Punt d’entrega dels tríptics: 
· Oficina de Turisme d’Alella

Per saber més sobre la campanya, 
consultar les bases legals i la política
de privacitat visita el web:

www.moutepelzero.cat/alella

Hi pots participar de dues maneres:



Nivell inicial Nivell intermedi Nivell avançat

Repte 1
Compra tres productes a granel
a prop teu 5

PUNTS VALIDACIÓ

Repte 2
Compra una ampolla d’aigua 
reutilitzable 5

Repte 3
Repara una peça de roba (ho pots fer 
tu mateix/a a la Didaltruck) 5

Repte 4
Demana en préstec un llibre de la 
biblioteca 5

Repte 5
Compra una maquineta d'acer per 
depilació i afeitat 5

Repte 6
Compra sabó de mans en pastilla

5

Repte 7
Compra fruita i verdura amb bosses 
de malla reutilitzables 5

Repte 8
Compra una tassa 

5

Repte 9
Compra una fruita que sigui “lletja” 
(malbaratament alimentari) 5

Repte 10
Escolta un podcast sobre Residu Zero 
i digues quin és: ___________ 5

Repte 11
Compra un aparell per a recarregar 
piles 10

Repte 12
Compra gel sòlid (sabó en pastilla)

10

Repte 13
Fes una recepta d'aprofitament 
alimentari. Quina has fet? 10

Repte 14
Porta a reparar calçat

10

Repte 15
Participa en l'activitat de recollir tres 
residus a la natura 10

Repte 16
Compra mocadors de tela reutilitz-
ables 10

Repte 17
Mira un documental sobre la 
problemàtica dels plàstics. Quin has 
vist_______

10

Repte 18

10

Repte 19
Porta a reparar un electrodomèstic o 
repara’l tu mateix a la Reparatruck 10

Porta una carmanyola per anar a 
comprar (carn, peix, embotit,..)

Repte 20

10

PUNTS VALIDACIÓ

Repte 21
Compra un raspall de dents de 
bambú o fusta 15

15

15

15

15

Repte 22
Porta carmanyola per les restes de 
menjar del restaurant 15

15

15

15

Repte 23
Llegeix un llibre sobre Residus Zero o 
economia circular. Quin:

Repte 24
Compra begudes (vi, moscatell,..) a 
granel

Repte 25
Compra càpsules reutilitzables o 
compostables per la cafetera

Repte 26
Compra un fregall de fibra vegetal

Repte 27
Forma part de la xarxa de 
compostaires d’Alella.

Repte 28
Participa en el taller d'upcycling que 
organitza la campanya 15

Repte 29
Compra una planta medicinal o 
hortícola (o les llavors). 15

Repte 30
Proposa un repte

15

PUNTS VALIDACIÓ

15

15

15

15

15

Compra xampú sòlid (sabó en pastilla)


