
Si vols patrocinar el projecte o col·laborar amb nosaltres, estarem encantats.  

Tots els patrocinadors I col·laboradors rebran:  

• Publicitat a la nostra web (Logotip, començant dues setmanes abans de l'esdeveniment)  

• Publicitat en els nostres canals de xarxes socials (Anunci de col·laboració abans de l'esdeveniment i reconeixement de la col·laboració 
després de l'esdeveniment)  

• Oportunitat de promocionar-se durant la nit de l'esdeveniment a la platja seleccionada  

(A tenir en compte: a causa de la limitació de temps i de recursos humans, no podrem responsabilitzar-nos de la publicitat dels col·laboradors 
al lloc. A canvi, els convidam a afegir-se a l'esdeveniment a la platja de la seva elecció, on podran organitzar la seva activitat promocional 
com desitgin)  



Els potencials col·laboradors hauran de complir els criteris següents durant tot 
l’esdeveniment:  

•Abstenir-se d'usar articles de plàstic d'un sol ús. Això inclou, però no es limita, tassons, 
coberts, plats, canyetes, botelles, bosses, tapes, agitadors de cafè, culleretes de gelats, 
etc. 

•Abstenir-se d'usar i / o proporcionar materials d'un sol ús per a activitats o decoració, 
com per exemple, globus, espelmes d'alumini d'un sol ús, “farolillos” voladors, llanternes 
per llançar a la mar, cel·lofana, etc.  

•Els articles etiquetats com a biodegradables generalment requereixen compostatge 
industrial i altes temperatures per degradar-se. A menys que es compleixin aquestes 
condicions, la majoria d'aquests elements no es biodegradaran. A l'inrevés, la seva 
utilització podria augmentar la contaminació. Com que no existeix un sistema per 
reconèixer, separar i recuperar aquests materials de manera responsable, aquests 
productes no s’accepten com a alternatives als plàstics convencionals d'un sol ús.  

•S'anima tots els col·laboradors a utilitzar productes reutilitzables, o en el cas de servir 
aliments, optar per menjar que es pugui servir sobre suports comestibles (llesques de pa, 
pasta brisa, panades, pa de pita ...), per evitar l'ús de plats i coberts.  

•Quan això no sigui possible, es permeten materials naturalment biodegradables, com 
tovalloles de paper, bosses de paper, utensilis de fusta / bambú, etc.  

Estarem encantats d'ajudar-vos, guiar-vos i oferir-vos idees sobre solucions 
sostenibles que eliminin la necessitat d'usar articles d’un sol ús. 
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