
Com
funciona?

Opció física

Opció en línia

Queda’t aquest tríptic i realitza
els reptes que hi surten (pots fer-ne
tants com vulguis, no hi ha 
limit)
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Valida els reptes a les parades
participants (te’ls signaran o 
hi posaran un segell)

Omple el tríptic amb les dades de 
contacte i disposita’l als punts de
recollida per optar als premis que
sortegem
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3

Descarrega’t l’app Go Zero Waste
escanejant el codi QR

Dades del participant: 

1

Registra-t’hi com a usuari

Accedeix a l’apartat de reptes
i comença a jugar!
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Nom i cognom:
 
Telèfon  

Adreça electrònica 
 

Punts d’entrega dels tríptics: 
· Mercat del Centre: plaça de Soler i Carbonell, s/n
· Mercat de Mar: carrer de la Llibertat, 137
  
Horaris: 
· De dilluns a divendres, de 8 a 14 h
· Dissabte de 7 a 14:30 h (Mercat del Centre)
· Dissabte de 8 a 14:00 h (Mercat de Mar) 
· Dimarts i divendres, de 17 a 20 h
 

Pots trobar la informació de la campanya
al web:
www.moutepelzero.cat/vilanova-i-la-geltru

Hi pots participar de dues maneres:

Mou-te pel zero
als Mercats Municipals
de Vilanova i la Geltrú! 

Redueix residus,
promou el comerç local
i guanya premis



Nivell inicial Nivell intermedi Nivell avançat

Repte 1
Compra fruita i verdura amb bossa 
reutilitzable 5

PUNTS VALIDACIÓ

Repte 2
Compra una garrafa de vi a granel 5

Repte 3
Porta carmanyoles per a la carn 5

Repte 4
Porta carmanyoles per al peix 5

Repte 5
Porta carmanyoles per a les olives i 
productes pesca salada 5

Repte 6
Porta una carmanyola per al format-
ge i/o embotits 5

Repte 7
Porta una bossa de roba per al pa 5

Repte 8
Compra herbes medicinals a granel 5

Repte 9
Compra llegums a granel

Repte 10
Porta piles al punt de recollida

Repte 11
Porta una ouera per als ous 10

Repte 12
Porta una carmanyola al bar per 
endur-te les sobres

10

Repte 13
Porta la teva tassa de cafè o te 10

Repte 14
Participa en el taller de cuina 
d'aprofitament 

10

Repte 15
Participa en el taller de cuina amb 
aliments de temporada

10

Repte 16
Vina al mercat amb el teu carretó 
d'anar a comprar 10

Repte 17
Compra productes per a la cuina 
d'aprofitament

15

Repte 18

15

Repte 19
Fes les teves compres amb la 
moneda social La Turuta 15

Utilitza el servei a domicili

Repte 20

15

PUNTS VALIDACIÓ

Repte 21
Porta un embolcall reutilitzable per a 
l'entrepà 15

Repte 22
Porta un mòbil que no utilitzis al 
punt de recollida 15

Repte 23
Participa en l'Aula Gastronòmica

Repte 24
Proposa un repte per afegir a la 
campanya

PUNTS VALIDACIÓ

15

15

Fes tota la teva compra sense 
generar residus

10

10


