Resum de la reunió amb Es Cos i Can López
Lloc: Gent Gran d’Es Cos
Dia: 17/12/15
Hora: 19.00 hores
Resum:
En la primera part de la reunió, es fa una breu presentació on s’explica com funciona el procés
de creació del nou Pla de residus d’Inca i on també es dóna a conèixer l’actual situació dels
residus del municipi i els objectius a assolir en el nou sistema.
Obert el torn de participació, es produeix un debat on els assistents donen compte de quins
creuen que són els problemes als que ha de fer front el nou servei i quines són les propostes
que consideren adients. Aquest debat oscil·la entre quatre temes generals que es resumeixen a
continuació:
•

Deixalleria:
o Pel que fa a la deixalleria es considera que el servei prestat pel personal és, en
general, l’adequat. Tot i així, es proposa que s’hauria d’ajudar als usuaris a
descarregar els residus.
o Es considera que les instal·lacions són adequades i compleixen bé amb les
necessitats.
o Es proposa la creació d’una targeta ciutadana per a l’ús de la deixalleria.
o Es considera un inconvenient que certs residus tinguin una quantitat límit
d’aportació. Tot i així, un cop exposats els motius de perquè alguns residus estan
limitats, es compren l’existència d’aquests límits.

•

Informació, educació i conscienciació:
o Es posa de manifest que hi ha molta manca d’informació del tema de residus.
o Igualment, en queda patent la necessitat d’augmentar l’educació i el civisme vers
als residus.
o Es proposa millorar la informació respecte a què fer amb els animals morts.
o Es proposa que hi hagi accions específiques que acostin la nostra cultura del
reciclatge als immigrants i nou vinguts amb una cultura dels residus distinta a la
nostra.
o Es considera necessari que les accions de sensibilització estiguin adaptades a les
necessitats de la gent gran amb més dificultats per accedir a les noves tecnologies i
a campanyes més modernes.
o Finalment, es proposen accions informatives i sensibilitzadores consistents en
visites a les instal·lacions de Son Reus.

•

Logística:
o Es remarca la necessitat de millorar la neteja i el manteniment dels contenidors i els
seus voltants.
o Es creu que un motiu important de la manca de reciclatge és que hi ha poques àrees
d’aportació de residus reciclables i que, per tant, els contenidors queden lluny de
dels veïnats. Es remarca que existeixen molt poc contenidors de la fracció de
matèria orgànica i que això dificulta, encara més, aconseguir bons resultats en
aquesta fracció.

o
o
o

•

Es proposa la implantació del sistema de retorn d’envasos usats directament pel
consumidor.
Es proposa, també, la creació d’àrees d’aportació als supermercats.
Es posa de manifest que els veïnats no respecten els horaris d’aportació als
contenidors de la fracció rebuig.

Taxa de residus:
o Es proposa que els veïnats als que els pertoqui tenir les àrees de contenidors davant
casa seva siguin compensats eximint-los de pagar taxa de residus.
o Es considera necessària una taxa que bonifiqui als veïnats que reciclen.
o Es proposa, també, que es sancioni als infractors.

