


-Aquí També Comença el Mar-
“ATCM”



L’IMPACTE DE LES 
TOVALLOLETES L’ANY 
PASSAT VA SUPOSAR 

A ESPANYA UN 
SOBRECOST DE 200 
MILIONS D’EUROS I 

INNUMERABLES 
DANYS AMBIENTALS.

Font AEAS



Abans de la Pandèmia, ja 
teníem greus problemes 
causats per l’impacte 
ambiental de les 
tovalloletes.
 
Per desgràcia, després de 
la Covid-19 l’ús d’aquest 
article ha crescut un 49%, 
i amb això l’augment 
d’avaries a les xarxes de 
sanejament.

Riu Jarama, Madrid. Ecologistes del Jarama. Novembre 2020



Proposem separar ‘els residus’ d’origen per aconseguir 
longevitat per als sistemes de sanejament i els 

ecosistemes en general.



PENSEM 
GLOBALMENT,

ACTUEM
LOCALMENT.

https://www.eixdiari.cat/territori/doc/83620/cada-persona-llenca-al-vater-15-kg-lany-de-tovalloletes-i-altres-residus-dhigiene-personalcada-perso.html


ATCM: PROJECTE 
DE PROTECCIÓ 
MEDIAMBIENTAL I 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Amb aquesta 
campanya es 
pretén fomentar 
diferents aspectes 
imprescindibles 
per aconseguir una 
societat equitativa, 
prospera i resilient. 

Protecció del
territori

Regeneració
Ambiental

R+D+I en
Gestió circular 

de residus
Foment del consum 

de km 0

Foment de les Arts

Intel·ligències 
Múltiples i formació 

de qualitat

Normalització
de les TIC

Economia
Circular

https://www.v-1lab.com/ultimo-boletin/


Volem conscienciar a la població perquè deixin de tirar 
tovalloletes i altres materials no biodegradables a l’inodor. 

És una campanya educativa que vol arribar a les persones a 
través de l’estima, i no a través de la por i la prohibició com s’ha 
fet fins ara.

La meta principal del projecte és aconseguir una reducció 
significativa dels llots de depuració.

La motivació personal és evitar directament aquests sòlids 
extrets en depuradores, que fins ara s’estan destinant a camps 
de cultiu com a nutrients.

Objectius principals del projecte



Paraules Claus
Orgànic / Circular

Resiliència / Nous hàbits

Cicle hidrològic / Tractament terciari

Intel·ligències Múltiples

Campanya col·laborativa

Economia Circular

Ecoeficiència



El panorama actual no resulta fàcil, i és per això que necessitem 
accions que més enllà de ser informatives, facilitin la creació 
d’un millor llegat i una vida resilient.

La campanya és educativa i té un fi col·laboratiu. Es tracta 
d’aportar alegria i unitat a les nostres vides a través d’una cançó 
i un bonic adhesiu per a l’inodor.

El segon pas és llançar un concurs de vídeos en grup/família on 
s’interpreti la cançó ATCM amb gràcia, sentiment i creativitat.

Estratègia



“Aquí També Comença el Mar”
Kit domèstic de protecció del Mar

Producció

Adhesiu 
Imprès amb tintes i tecnologia d’EPSON

Web amb accés Qr

Pla Social Media on 
es posaran en pràctica 

estratègies de creixement de 
la comunitat (Llançament de 

sorteigs, reptes, concurs de 
vídeos per l’espot final...)

Paperera de plàstic reciclat Instagram

Tik Tok

Activitats escolars per donar 
a conèixer la Campanya, 
l’Economia Circular i les 
Intel·ligències Múltiples. 

Regeneració ambiental

Instruccions d’ús
(imant amb QR de plàstic reciclat)

Obsequi Eco

Videoclip cançó ATCM

Mapping

 Vídeo de conscienciació

Cançó ATCM

Animació curta Cançó

Cartell Digital

Promoció Acció

V

V
V

V



Adhesiu
Volem recordar que amb un gest tan ínfim com és dipositar a una paperera 
els residus no orgànics que fins ara tiràvem a l’inodor, evitem greus desastres 
ambientals i aportem a un fons marí molt més ric i saludable.

Kit domèstic de protecció del Mar

Actualment disponible en Català. Altres idiomes sota comanda.



Cançó
És important tenir en compte que ens enfrontem a milions d’estímuls visuals que 
dificulten l’arribada del missatge, i molt més en un moment tan incert com el que estem 
passant. 

Així que apostem per la música com a fil conductor. La cançó ATCM també comptarà 
amb una coreografia a càrrec de la companyia de dansa i teatre ‘Petit Món’, amb la 
finalitat d’enfortir el ‘Pla Social Media’ i el foment de les arts escèniques.

Promoció Digital

Cançó ATCM

https://www.youtube.com/watch?v=EfUngZUKE5c


MappingCelebració col·laborativa 
Tot esforç té una recompensa, i quina millor manera d’agrair la col·laboració 
ciutadana que a través de les Arts. 

Proposem vestir de llums algun edifici de la zona que hagi aconseguit reduir més 
llots de depuració. 

 Afropixel Digital Art Festival, 2016. Festes de la Mercè, 2018. Festival de Llum Barcelona, 2018.

per Slidemedia Studio.

https://slidemedia.net/


Economia CircularProjecte col·laboratiu
En cas que s’adhereixin diferents ajuntaments, es contempla la idea de crear el punt 
de producció de les papereres i els altres objectes de marxandatge fets de plàstic 
reciclat,  projectant un possible espai de formació i nous llocs de feina.



Amb el 83% de la 
venda dels adhesius, 
es finançarà la resta 
d’elements d’ATCM.

Un 17% es destinarà 
a la regeneració 

ambiental localitzada.

Projecte PMDS
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Donant suport a ATCM es fa possible 
dos projectes PMDS amb possibilitat 

de valoració anual.

Calafell

CTRFórmula



CalafellCTR
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3000 Adhesius: 16.500 €
Patrocinador Principal ATCM

900 Adhesius: 5.000 €
Patrocinador Secundari ATCM

301 < Adhesius: 5.5 €
Col·laborador ATCM

1 a 300 Adhesius: 6 €
Suport ATCM

http://atcm.cat

