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IDEA DEL PROJECTE
El nostre projecte consisteix
en  eliminar les botelles de

plàstic de detergent i utilitzar
dispensador a l'engròs als
supermercats, i els clients

poder anar a comprar
detergent amb els seus propis

recipients.
Volem contactar amb

empreses de detergent
perquè produesquin el

detergent i l’envasin dins
recipients d’alumini.

 

 
 

El nostre dispensador fa 1,5m d'alt. Hem fet una maqueta perquè es
pugui veure més gràficament.

 
 

Hem decidit especialitzar- 
nos amb el detergent, ja 
que és un producte que 

s’utilitza diàriament i 
pensam que és un consum 
innecessari i excessiu de 

plàstic, perquè ve 
embotellat dins botelles 

grosses de plàstic. 

JUSTIFICACIÓ



 
 

ACTUACIONS
Hem demanat a diferents marques de detergent si els interessa la nostra

proposta, si es pot dur a terme, etc. Encara que ningú ens ha contestat, ens 
han dit que ho expliquem per correu electrònic i que ho intentaran mirar.

 
ARIEL: Vam cridar dues vegades al nombre de telèfon de l'empresa i no ens van contestar. Més tard, els hi vam 

enviar un correu, però no ens han respost.
MIMOSÍN: vam cridar a l'empresa i ens van dir que els hi havíem d'enviar un correu i així ho vàrem fer, però no 

hem obtingut cap resposta.
MICOLOR: vam cridar a l'empresa i ens van dir que els hi enviàssim un correu i tampoc ens han respost.

COLON I VANISH: pertanyen a la mateixa empresa i hi vàrem cridar, però ens van dir que no ens podien ajudar i 
ens van donar un nombre de telèfon. La primera vegada no ens van contestar i la segona vegada ens van dir que 

tampoc ens podien ajudar.
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Per donar-nos més visibilitat ens hem creat un perfil a Instagram on explicam el que 
feim, i intentam conscienciar del mal ús que es fa del plàstic. 

Amb aquestes xarxes socials volem donar-nos a conèixer per poder dur el nostre 
projecte a terme i així poder millorar el consum excessiu de botelles de detergent 

que és innecessari.

Pefil a les xarxes socials

IMPACTE AMBIENTAL
 Impacte ambiental: Les botelles de

detergent tarden entre 100 i 1000 anys en
descompondre's. Cada any es tiren 8
milions de tones d'aquests envasos als

oceans. Amb el nostre projecte ajuda'm a
fer que aquestes tones disminuesquin

 
https://www.inforecikla.eus/es/buscar-residuo/residuo/978/

Si el projecte es pot dur a terme a diferents marques i es venen a diferents 
indrets de Mallorca, es pot arribar a moltes persones. Perquè la gent conegui el

nou projecte podríem fer publicitat per les xarxes socials, cartells... Així
aconseguiríem que el nostre projecte es donés a conèixer per tot Mallorca i 

inclús arribar a la península.

CONSCIENCIAR I INSPIRAR


