Resum de la reunió Vies de Tren
Lloc: Local de l’associació

Dia: 19/01/16

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.
En termes generals, es considera que els mals resultats obtinguts són fruit d’un cúmul de
circumstàncies que han dut a generar l’actual situació, d’entre els que en destaquen la manca
d’informació i de campanyes de conscienciació, l’envelliment dels contenidors i del servei en
general, la manca de mitjans per fer complir la normativa i la falta de civisme en general.
Els assistents creuen necessària la implicació tant de l’Ajuntament, modernitzant i millorant els
mitjans, com de la ciutadania, conscienciant-se de que una adequada gestió dels residus és
necessària ambientalment i econòmica.
Es proposa que es revisin la ubicació i la quantitat de contenidors, sobretot pel que fa a la
selectiva. Consideren que es donen poques facilitats per reciclar ja que els contenidors queden
molt lluny.
Es considera indispensable fer molta campanya informativa, generant molta quantitat
d’informació i sostinguda en el temps. En aquest sentit, remarquen la necessitat de fer
campanyes porta a porta d’educadors ambientals.
Els assistents creuen en la necessitat de canviar els contenidors per altres de nous i amb millor
imatge i facilitat d’ús. Pel que fa als contenidors, troben que implantar un sistema d’obertura
per tarja als contenidors d’orgànica faria millorar substancialment la recollida d’aquesta fracció
i l’adhesió de més veïnats a aquest servei.
Pel que fa al tema econòmic, veuen necessari que els bons hàbits es vegin reflectits en forma de
bonificacions a la taxa i creuen indispensable que es sancioni als infractors.

