ACTA DE LA REUNIÓ PARTICIPATIVA SOBRE “LA GESTIÓ DELS RESIDUS AL
NUCLI DE S’ARRACÓ”
11 DE DESEMBRE DE 2010
El dissabte 11 de desembre de 2010 a les 18h a les Escoles Velles de s’Arracó es va convocar a
tots els veïnats del nucli a una reunió informativa sobre la gestió dels residus al nucli i rebre
retorn dels suggeriments dels veïnats.
Representant de l’Ajuntament d’Andratx: Sr. Gabriel Puigserver, tinent batle i regidor de
l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Suport tècnic: Antoni March, director tècnic de la consultora gram, suport extern de l’Agenda
21 d’Andratx
Nombre d’assistents: 16 assistents, entre els quals es trobava el president de l’associació de
Caparrots de s’Arracó. Els grans participants a aquestes reunions, els diferents col∙lectius de
Tercera Edat de s’Arracó excusaren la seva presència degut a la realització d’una altra activitat.

1.Desenvolupament de la sessió
L’Ajuntament d’Andratx convocà el passat dissabte horabaixa als veïnats del nucli de s’Arracó a
una nova reunió informativa en el marc de l’Agenda Local 21.
L’objectiu d’aquesta reunió era informar als veïnats de s’Arracó, on es realitza la recollida
selectiva porta a porta, de les dades d’aquesta recollida durant l’any 2010 i comentar el petit
augment de la recollida del rebuig, d’un 21% a un 23% del total de la recollida, ja que aquesta
és l’única fracció no reciclable, respecte a l’any anterior.

Igualment, es demanà als assistents sobre les propostes de millora i les iniciatives que des de la
ciutadania es proposen per a incrementar l’eficiència en la recollida i reduir els costs de la
mateixa.
El Sr. Gabriel Puigserver, tinent de batle i regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament d’Andratx, va estar present i oferí totes les explicacions que els assistents es
demanaren respecte a la gestió dels residus i els seus costs, i recollí les propostes dels
mateixos, les quals es recullen a continuació:
‐

Hi ha voluminosos als contenidors de la carretera i dels camins, es necessita
augmentar la recollida i un canvi del contracte de voluminosos.

‐

Ús excessiu dels contenidors de rebuig.

‐

Més informació sobre la penalització que produeix el rebuig.

‐

Més sanció als infractors normativa de residus.

‐

S’ha d’incrementar la vigilància.

‐

No es pot canviar el sistema porta a porta perquè és un avanç. S’ha de continuar
millorant.

‐

Alguns tipus de bosses es rompen, s’ha de millorar el tipus de bosses.

‐

Facturar per carrer i per pes.

‐

És insuficient el servei de recollida d’envasos.

‐

Costa guardar el form els dies que no hi ha recollida.

‐

Fer èmfasi en reduir la producció de residus.

‐

Revisar la coincidència de contenidors amb parades de bus i cartells ambientals.

‐

El pal per la recollida de residus que hi ha al camí de Son Tió és massa baix i està mal
emplaçat. Es sol∙licita posar contenidors.

‐

Es proposa estudiar la possibilitat de fer servir pels camins el sistema que s’utilitza a les
urbanitzacions d’Esporles de no cobrar recollida i disposar de contenidors en pany a
l’entrada del nucli. S’hauria d’informar a tots els afectats mitjançant carta.

‐

Les cases situades a fora vila són les més problemàtiques, es necessita incidir en la
informació i l’educació.

‐

S’ha de millorar l’estètica dels punts de recollida de residus. S’han de localitzar casetes
per contenidors de selectiva als camins.

‐

Existeixen llegendes urbanes sobre que la recollida de les fraccions reciclables es
cremen de totes maneres. Això és mentida i fa falta donar més informació a la
ciutadania perquè no faci cas a falsos rumors.

‐

Les excursions que s’han realitzat a centres de tractament com “el camí dels
residus”són molt importants i s’han de continuar realitzant.

‐

Cal cercar la implicació de l’escola en la recollida selectiva dels residus i la seva gestió.
Són el futur per reciclar correctament. També s’ha d’incloure la recollida de la matèria
orgànica.

‐

Es necessari també formar al personal laboral que realitza la recollida.

‐

S’ha d’informar al turisme residencial existent a s’Arracó sobre el sistema de gestió de
residus i recollida selectiva porta a porta local.

‐

S’hauria d’incloure la recollida de restes de poda al sistema de recollida dels residus.

‐

Instaurar papereres de selectiva per reduir la fracció de rebuig.

‐

Tot i que existeixen alguns problemes en general es valora positivament el
funcionament de la recollida selectiva porta a porta.

