Resum de la reunió amb Restaurants i Escoles
Lloc: Museu del Calçat

Dia: 15/01/16

Hora: 9.00 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.. A continuació els trets més importants de la reunió es resumeixen en
quatre grans temes:
DEIXALLERIA
• Bona valoració general de la deixalleria i les seves instal·lacions.
• Es proposa també estudiar la possibilitat de posar-ne algun més.
• Les escoles donen compte del problema logístic que els suposa la recollida de mobles
quan necessiten renovar les aules.
Servei de recollida de residus
• Consideren una bona solució la recollida singular porta a porta a les escoles i
restaurants.
• Per obtenir els millors resultats veuen necessari recollir la fracció orgànica dels
menjadors i fer-ho diàriament i en horari adequat pels treballadors dels centres.
• En aquesta línia, creuen necessari introduir un sistema viable que permeti,
estratègicament i logística, traduir la bona voluntat a resultats reals.
• S’acorda sumar les escoles a la recollida de paper i cartró de comerços de l’Ajuntament.
• Consideren insuficient les facilitats habilitades en els voltants dels centres educatius.
Alerten, en aquest cas, del perill de vandalisme.
Taxa de residus
• Es proposa un descompte en la taxa pels residents que reciclen correctament: la gent
que recicla avui en dia és només la que està totalment conscienciada.
• Es proposa implantar un premi o incentiu extra a aquells negocis que reciclin.
• Es veu amb bons ulls implantar iniciatives com la inspecció tècnica de residus, la bossa
vermella o els contenidors d’obertura nominal amb tarja.
• Es proposa una normativa específica per als centres educatius.
Informació, educació i sensibilització
• S’ha de conscienciar als pares dels alumnes també ja que, quan els nins arriben a casa,
es troben amb una realitat distinta a la que se’ls ha ensenyat a l’escola.
• Es manifesta necessari millorar el sistema d’informació i educació. Un exemple d’això és
el de gent amb bona voluntat de fer-ho bé però que, en canvi no aconsegueixen separar
les fraccions adequadament.
• És necessari que el particular percebi el benefici econòmic de reciclar correctament i,
igualment, el cost mediambiental dels mals hàbits en la gestió de residus.
• Es considera que la informació i el material informatiu s’ha de fer arribar casa a casa a
tots els veïnats del municipi.
• Es donen idees sobre activitats de conscienciació que actualment ja realitzen alguns
centres com, per exemple, el concurs “Aula Neta”.

