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Des de ja fa més de 12 anys el Projecte Claki persegueix un objectiu molt clar: unificar a tota la població en

un projecte comú beneficiós per tots i totes.

En aquesta petita presentació mostrarem el model ideal d’ implantació del Projecte Claki, el qual hem

anomenat “model d’ economia circular”. L’ hem dividit en tres fases:

• Primera fase, les escoles: Cal educar a les noves generacions per que entenguin l’ importància del

reciclatge i del medi ambient. El Projecte Claki proveeix eines divertides alhora que eficaces per

conscienciar tant als petits com a les seves famílies.

• Segona fase, Centres cívics i deixalleries: Suposen un punt verd per a tots aquells habitants que no tenen

accés a un centre educatiu per a realitzar el reciclatge de l’ oli domèstic usat.

• Tercera fase, porta a porta i tendes de proximitat: Afegeixen opcions per què la població tingui més

possibilitats de reciclar. A més, dinamitza el comerç local i crea llocs de treball gràcies a la col·laboració amb

empreses d’ economia social.

Per què economia circular doncs? Segons la definició de la paraula, economia significa l’ administració

raonable i/o òptima dels recursos: Amb el Projecte Claki eliminem la problemàtica de la contaminació de l’ oli

(essent aquest el recurs principal) alhora que eduquem, conscienciem en termes mediambientals i creem

llocs de treball. De la simple tasca del reciclatge de l’ Oli, hem creat un “cercle” on tota la societat participa i

economitza un recurs que, d’ una altra manera, acabaria a la xarxa pública d’ aigües, suposant una

despesa monetària enorme per a l’ administració.

Per últim, l’ incorporació del xip NFC al tap del Claki permet un contacte directe de tots els participants

amb l’ administració: El Claki es converteix en el símbol així com un perfecte portaveu mediambiental,

comunicant a tota la població l’ informació i motivació necessària per realitzar les indispensables tasques

de reciclatge.

A la següent diapositiva trobareu el model d’ economia circular de manera gràfica
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