
REGLES  DE FUNC IONAM ENT  D EL GRUP 

1. Donacions/vendes/préstecs 
Quan publiquem un objecte per regalar, o vendre, cal 
posar una descripció i fotografia real de l'article. No 
s'acceptaran subhastes en el grup. Un cop s'ha donat o 
venut l'objecte, la persona ofertant ha de respondre al 
seu propi missatge publicat indicant: DONAT/VENUT. 

L'objectiu principal del grup és ser una plataforma de 
donació i préstec. Si algú té la necessitat de vendre 
objectes, preguem que en aquest grup només es pub-
liqui l'enllaç al perfil de la persona sobre la plataforma 
(Wallapop, ebay, etc), a on estan anunciats els objectes 
que es venen.

2. Demandes 
Podeu fer una publicació per demanar alguna cosa que 
necessiteu i voleu comprar o adquirir per aquest canal. 
Potser algú en té i ho vol donar o vendre. Si ja t'ho han 
donat, respon al teu propi missatge publicat indicant: 
REBUT. 

3. Respostes a donacions/vendes/demandes 
Es prega mantenir el xat del grup llevat que el 
donant/venedor/sol·licitant hagi donat permís per 
comunicar-se en privat. 

4. Privilegis de l'anunciant 
Si algú decideix que vol cancel·lar la venda o regal 
d'alguna cosa, és la seva decisió i el seu dret. També 
depèn de cada anunciant qui serà el destinatari de 
l'objecte que ofereix, sense necessitat de que sigui el 
primer en respondre. 

5. Siguem amables 
Creem un ambient acollidor i tractem-nos amb 
respecte. Es prega: amabilitat, donar les gràcies, dir si us 
plau... 

6. Respectem el temps dels demés 
Si organitzem una data/hora per fer la don-
ació/venda/compra, assegurem-nos que serem pun-
tuals. Si no podem assistir o ja no estem interessats, ho 
hem de notificar.

7. Exempció de responsabilitat 
Si bé els administradors faran el possible per vetllar pel 
respecte i la coherència i contingut dels missatges amb 
el propòsit del grup, qualsevol venda, reserva, préstec o 
donació és estrictament un acord privat entre qui 
ofereix i qui adquireix. Els administradors no acceptaran 
cap responsabilitat. 

8. Qualitat dels articles 
Els articles han d'estar en bones condicions, llevat que 
l'anunciant indiqui el contrari. Tot i així, els administra-
dors d'aquest grup no es responsabilitzen de la qualitat 
ni durabilitat dels objectes adquirits. 

9. Objectes perduts 
Es permetrà la publicació d'articles perduts o trobats. 

10. Animals 
Està prohibida la venda o demanda d'animals. 

11. Revenda 
Està prohibit aprofitar-se de les donacions per 
lucrar-se, llevat que el donant hi estigui d'acord. 
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XARXA PER LA SOSTENIBILITAT
Regalo / Busco / Presto / Venc

Whatsapp https://chat.whatsapp.com/FWJrEtoGxvqHjNVNRdIwd2 

Les famílies de la comissió EcoGranés hem creat un grup que té com a finalitat enxarxar a la comunitat escolar per 
donar/regalar/vendre objectes que tenim a casa i ja no utilitzem. L'objectiu és allargar la vida dels objectes. També 
es poden fer demandes, sempre i quan siguin coherents.


