
Gràcies per moure't per protegir el nostre 
mar i inspirar altres a fer el mateix! 

Ja sigui organitzant un esdeveniment, 
apuntant-te a col·laborar, o simplement 
afegint-te a qualsevol dels 
esdeveniments programats, la teva 
participació compta. 

El nostre objectiu és reunir milers de 
persones a platges de tota Mallorca per 
celebrar un Sant Joan #residuzero 

Per a organitzar un esdeveniment a la 
teva platja, t'animam a que fixis un punt 
de trobada per celebrar la nit junts i 
sense deixalles. Fes-ho divertit, fes fotos; 
puja-les a les xarxes socials i uneix-te a 
aquesta onada de canvi que s'està 
produint a tota l'illa. 

En aquest butlletí et donarem idees i 
inspiració perquè la nit del 23 de juny 
sigui un èxit. 
No obstant això, tu coneixes la teva platja 
millor que nosaltres, així que si saps com 
vols que sigui la nit, sigues lliure de 
seguir el teu propi pla! 



Suggeriments d’activitats 

• Paddle surf 
• Neteja de platja 
• Tallers per a nins 
• Ioga i meditació 
• Ginkana 
• Jocs d'equip 
• Jam session 
• Improvisació musical / dansa / 

teatre 
• Circ 
• Contacontes i poesia 
• Slackline 
• Voleibol

1. Contacta amb nosaltres per a qualsevol 
dubte. 

2. Utilitza el grup de Voluntaris de 
Facebook per contactar amb altres 
ambaixadors i voluntaris que puguin ajudar-
te, aconsellar-te, proporcionar-te contactes, 
etc. 

3. Utilitza les teves xarxes per enviar 
invitacions, per difondre i per trobar 
col·laboradors. 

4. Convida a col·laborar a persones que 
puguin fer l'esdeveniment divertit: 
músics, artistes, empreses que desitgin 
facilitar menjar, gent que vulgui oferir 
activitats gratuïtes, etc. Com a agraïment, 
podem promocionar-los. 

5. Anuncia l'esdeveniment en els 
mitjans: al teu diari local, ràdio, TV, blogs, 
pàgines de Facebook ... 

6. Convida algú a qui li agradi la fotografia 
o filmar vídeos i 'envia'ns el resultat! 



Decora amb materials naturals: 
• Pancartes amb un tema de Sant Joan 
#residuzero 
• Bosses de paper farcides d’arena i amb una 
espelma natural en comptes d'espelmes amb 
alumini 
• Decoracions de platja fetes a mà amb 
materials reutilitzats

Suggeriments de begudes lliures de 
plàstic i alumini 
  
1. Compra les begudes en botelles de vidre 
2. Mescla les teves begudes favorites a 
casa (està prohibit dur vidre a la platja) 
3. Duu botelles reutilitzables / termos / 
recipients d'acer inoxidable / bótes de vi a la 
platja 
4. Serveix la beguda en tassons 
reutilitzables 
5. Recull els tassons quan et vagis 

Exemples 
•  Sangria 
•  Pomada 
•  El teu combinat favorit 
•  Vi 
•  Cervesa 
•  Sucs frescos




