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Resum
Aquest document pretèn ésser una recopilació del treball realitzat per la Brigada
Ambiental de l’Ajuntament de Sa Pobla durant els mesos de Juliol i Agost de 2004.
Seguint el pla de treball especificat a la Regidoria de Medi Ambient, la Brigada
Ambiental, constituïda per 7 joves amb edats compreses entre els 18 i 27 anys, ha
realitzat una sèrie d’actuacions en temes de medi ambient amb els objectius
principals de conscienciar directament als habitants del municipi de Sa Pobla i
actuar en la mida adequada sobre els problemes que més afecten a aquest
municipi en temes ambientals.
D’entre les activitats realitzades hi consta una primera etapa d’actuacions
destinades a la recol·lecció d’informació a nivell de carrer a partir d’unes
enquestes tant a nivell particular com empresari. Una segona etapa d’identificació
dels principals problemes ambientals a nivell municipal i una tercera etapa
d’actuació sobre aquests problemes amb la intenció de solucionar-los, bé total o
parcialment.
A pesar del treball realitzat en aquests dos mesos, encara queda molta feina per
fer en un futur treball. La temàtica ambiental a nivell municipal no és un aspecte a
solucionar en només dos mesos de feina, és necessita un treball constant al llarg
de tots els dies de l’any. El procés de conscienciació municipal és un procés que
desgraciadament necessita el seu temps. Es necessita que tots els habitats d’un
poble s’adonin que del seu comportament i respecte ambiental cap el seu poble,
s’aconseguirà un municipi sostenible capaç d’afrontar noves fites socials,
econòmiques i culturals i sobretot tenint en compte el benefici propi i el del poble
on vivim.
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Introducció
Durant els mesos de juliol i agost de 2004 l’Ajuntament de Sa Pobla va preveure
incloure un equip de 7 persones per treballar en temes mediambientals pel
municipi de Sa Pobla.
Els objectius que varen promoure a l’Ajuntament de Sa Pobla per incorporar
aquestes persones foren els següents:
Millorar l’entorn del poble i la creixent satisfacció dels seus habitants a llarg
termini.
Conèixer les principals preocupacions ambientals dels habitants de Sa
Pobla
Aportar informació ambiental als habitants per tal de dur un procés de
conscienciació.
Obtenir treballs tècnics que tractin diferents àrees problemàtiques dins el
municipi.
Iniciar diverses activitats de gestió ambiental per tal de solucionar en la
manera adequada els problemes detectats.
Per tal de realitzar aquestes tasques es va decidir realitzar un projecte que
permetès involucrar a persones joves, directament relacionades amb Sa Pobla i
que poguessin oferir, amb un temps raonable, el treball necessari per tal de assolir
els objectius propossats.
Una vegada donada a conèixer la necessitat de l’Ajuntament de Sa Pobla i en
concret de la Regidoria de Medi Ambient, als mitjans de comunicació municipals i
insulars (Annexe A), es va realitzar un procés de selecció corresponent amb la
realització d’un questionari mediambiental bàsic i en una entrevista personal.
Les persones seleccionades foren les següents:
Caterina Agnès Mateu Cantallops (NIF: 37342724Q)
Natural de Sa Pobla, estudiant de Geografia i provinent de la Fundació
Universitat-Empresa amb col·laboració entre l’Ajuntament de Sa Pobla i la
Universitat de les Illes Balears.
Jaume Cantallops Alemany (NIF:78212922M)
Natural de Sa Pobla i estudiant de 2on de Batxiller Tecnològic a l’IES Sa Pobla.
S’acollí a la convocatòria de Beques a través de la modalitat (A).
Llorenç Beltran March (NIF: 43136287V)
Natural de Lloseta, estudiant de Geografia. S’acollí a la convocatòria a través
de la modalitat universitària (B).
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Rosa Gomila Cladera (NIF: 43100988T)
Natural de Sa Pobla i cursant els estudis de Tècnic Superior en Salut
Ambiental. S’acollí a la convocatòria a través de la modalitat de Batxiller i
Moduls de Formació Professional de 2n cicle. (Modalitat A).

Sebastià Serra Simó (NIF: 43101782N)
Natural de Palma, resident a Alcúdia, diplomat en Química i cursant els estudis
de Bioquímica a la Universitat de les Illes Balears. Provinent des de la
Fundació Universitat – Empresa.
Tolo Mir Payeras (NIF:78212774D)
Natural de Sa Pobla i Enginyer Superior en Informàtica. S’acollí a la
convocatòria a través de la modalitat universitària (B).
Vanessa Cabanellas Matas (NIF: 41521803H)
Natural de Sa Pobla i estudiant de 2on de Batxiller Tècnològic a l’IES Sa Pobla.
S’acollí a la convocatòria a través de la modalitat (A).
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L’ajuntament de Sa Pobla posà a disposició de la Brigada Ambiental un espai al
centre Sa Congregació per tal de poder concentrar el seu treball. Així mateix, es
donà la disponibilitat dels equips informàtics que aquest centre disposa per tal de
realitzar les tasques de documentació corresponents.
El treball de la Brigada Ambiental començà dia primer de juliol de 2004 sota les
ordres de la Regidora de Medi Ambient, Margalida Serra. A partir d’aquest dia fins
dia 31 d’agost de 2004, les activitats realitzades per la Brigada Ambiental es varen
centrar en tres punts bàsics:
Situació Actual. Obtenir la situació actual de l’estat ambiental del municipi
de Sa Pobla.
Identificació de Problemes. Identificar els principals problemes ambientals
del municipi
Solucions i Actuacions. Proposar solució als problemes detectats i actuar en
els casos possibles.
El present document, inclou la separació del treball realitzat a partir d’aquests tres
punts en forma dels vinents capítols.
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Situació Actual
Saber la situació actual a nivell municipal de Sa Pobla en temes mediambientals
suposava un primer punt de contacte necessari amb la realitat d’aquest municipi.
Una de les primeres activitats de la Brigada Ambiental fou la de dissenyar dues
propostes d’enquesta, a nivell particular i a nivell empresari, per tal d’aconseguir a
nivell de carrer la impressió dels habitants de Sa Pobla en temàtica ambiental. Els
models d’enquestes que s’empraren estan detallats a l’annex B i foren
consensuats per personal qualificat de Mallorca Recicla.
A principis del mes de juliol es va realitzar una visita al Parc de Tecnologies
Ambientals per tal de saber de primera ma quin era el tractament que rebien els
residus de reciclatge a nivell insular i saber quin era l’estat del municipi de Sa
Pobla en comparació amb altres pobles de l’illa segons dades de reciclatge per
habitant. Els resultats d’aquestes dades foren més que sorprenents, inesperats.
La següent taula ens mostra el nombre de quilograms de recollida selectiva
recollits durant els anys 2001,2002 i 2003, segons els tres diferents tipus de
contenidors selectius.
Recollida selectiva
Tipus de residu

Total 2001

Total 2002

Total 2003

Paper

105170

104260

126940

Vidre

71304

71160

95410

2140

26140

31100

Envasos

Així com es pot comprovar a la següent gràfica corresponent a la taula de dades,
sí que es pot veure una tendència a l’alça en quant a quilograms reciclats tant de
paper, com vidre i envasos durant aquest període. Ara bé, això no deixaria d’ésser
una bona notícia, no ser per la situació a nivell insular del municipi de Sa Pobla.
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Segons dades provinents de Mallorca Recicla, a pesar de l’augment del nombre
de quilograms reciclats en el municipi de Sa Pobla, l’estat d’aquest municipi en
comparació amb altres pobles de l’illa és lamentable. El municipi de Sa Pobla, en
quant a dades corresponents a l’exercici 2003, es troba en la posició 48 d’un total
de 53 pobles en referència al nombre de quilograms reciclats per habitant.
Vidre kg/hab/any
189,85
54,07
48,08
41,76
39,23
34,92
32,31
29,38
28,85
27,42
26,48
26,1
24,2
24,18
23,58
23,01
22,76
22,65
21,85
20,22
20,11
19,45
19,4
19,23
18,09

Municipi
Escorca
Estellencs
Puigpunyent
Banyalbufar
Artà
Campanet
Binissalem
Costitx
Sant Llorenç
Pollença
Santa Eugeni
Marratxí
Esporles
Villafranca
Selva
Alaró
Bunyola
Sineu
Muro
Mancor
Fornalutx
Capdepera
Lloret
Deià
Santa Maria

Envasos
kg/hab/any
25,62
19,15
15,43
10,14
5,37
4,78
4,76
4,65
4,58
4,53
4,41
4,35
4,29
4,15
4,14
4,11
3,73
3,73
3,69
3,63
3,57
3,52
3,46
3,33
3,22
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Escorca
Estellencs
Banyalbufar
Puigpunyent
Deià
Artà
Sant Llorenç
Capdepera
Villafranca
Alcúdia
Fornalutx
Lloret
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Algaida
Mancor
Muro
Ses Salines
Pollença
Costitx
Sineu
Santanyí
Manacor
Búger
Andratx
Montuiri
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Promig
120,29
38,04
31,32
28,75
23,67
21,76
21,5
17,8
17,74
16,78
16,66
16,48
16,21
15,97
14,84
14,82
14,52
14,12
13,98
13,75
13,74
13,7
13,49
13,44
12,9
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17,72
16,91
16,09
15,84
14,95
14,8
14,73
14,68
13,99
13,9
13,79
13,32
13,05
13
12,9
12,32
12,2
12,13
11,65
10,59
9,77
7,95
7,93
6,67
5,65
5,03

Lloseta
Petra
Manacor
Son Servera
Alcúdia
Consell
Campos
Algaida
Sa Pobla
Valldemossa
Ses Salines
Llubí
Búger
Santa Margalida
Sant Joan
Montuiri
Andratx
Porreres
Felanitx
Ariany
Santanyí
Sencelles
Inca
Sóller
Maria
Llucmajor

3,19
2,99
2,98
2,83
2,82
2,71
2,7
2,63
2,58
2,5
2,48
2,47
2,37
2,31
2,3
2,3
2,25
2,2
2,19
2,15
2
1,98
1,92
1,7
1,58
1,21
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8,26
8,26
7,74
7,43
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Identificació de Problemes
En aquest capítol d’Identificació de Problemes s’identifiquen i recopilen els
principals aspectes conflictius en el municipi de Sa Pobla en temes
mediambientals.
Les eines i procediments que s’han emprat per tal de dur a terme aquesta
identificació han estat les següents:
Anàlisi de les Enquestes
Anàlisi DAFO
Dia a Dia

Anàlisi de les Enquestes
Els becaris de Regidoria de Medi Ambient de Sa Pobla van dur a terme una
recollida d’informació, per tal de determinar la situació actual del poble. Una de les
mesures dutes a terme són les enquestes fetes a la gent del poble i també a les
empreses.
Els resultats de les enquestes realitzades són els següents:

Enquesta ordinària
Es realitzà gràcies a la col·laboració de la gent que hi havia al carrer. El total
d’enquestes realitzades foren 142.
La major part de la gent enquestada tenia una edat compresa entre les 30 i
50 anys, i la majoria eren dones:
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Home
Dona

60

81

49
44
29
20

<20
anys

20-30

30-50

>50
anys

Edat

La ocupació de gent enquestada era molt variat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratius i comercials: 14,4%
Agricultors: 1,4%
Atur: 1,4%
Comerç: 10,1%
Construcció i altres relacionats: 5%
Educació: 3,6%
Empresaris: 5%
Estudiants: 17,3%
Funcionaris: 3,6%
Hostaleria i restauració: 7,2%
Jubilats:12,2%
Mestressa de casa: 10,1%
Policia: 1,4%
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•

Altres: 7,2%

Els estudis de les persones a les que s’ha realitzat l’enquesta són els
següents:

•
•
•
•

Primaris: 47,3%
Secundaris: 26,8%
Formació professional: 12,3%
Universitaris: 13%
El resultat de les preguntes realitzades són els següents:

Coneix els diferents tipus de contenidors de recollida selectiva?
Coneix els diferents tipus de contenidors de recollida
selectiva?
12
Si
No
130

El 91,5% coneix els contenidors de recollida selectiva en front d’un 8,4%,
que diu no saber de la seva existència.

Sap quin tipus de residus es llancen dins cada un d’aquests contenidors?
Sap quin tipus de residus es llancen dins cada
un d'aquests contenidors?

26

Si
No
116
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El 81,7% sap quin residus s’ha de depositar en cada un dels diferents
contenidors de recollida selectiva, mentre que el 18,3% no ho sap.

Utilitza aquests tipus de contenidors?

Utilitza aquests tipus de contenidors?

60

54

49
39

40
20
0
Habitualment Ocasionalment

Mai

El 38% afirma utilitzar els contenidors de recollida selectiva habitualment, el
34,5% ho fa ocasionalment, i el 27,5% no els utilitza mai.

Reutilitza algun tipus de material reciclable?
Reutilitza algun tipus de material reciclable (bosses, pots
de vidre, etc...)?

52

Si
No

88

El 37,1% dels enquestats ho llança tot a la bossa dels fems. Per altre banda
el 62,9% diu reutilitzar alguns materials com bosses de plàstic, pots de vidre...
Coneix la localització dels diferents contenidors de recollida selectiva més
pròxim a la seva vivenda?
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Coneix la localització deis diferents contenidors de recollida selectiva
més pròxim a la seva vivenda?

32
Si
No
110

El 77,5% de la població sap on es troba el punt de recollida selectiva més
pròxim a casa seva, front al 22,5% que ho desconeix, la majoria d’ells coincideixen
en que no s’ha fet una campanya informativa per tal d’informar a la gent de la seva
ubicació.

La seva ubicació facilita la seva utilització?
La seva ubicació facilita la seva utilització?

64
78

Si
No

El 54,1% creu que la seva ubicació és l’adequada. Per altre banda el
54,9%, no perquè creuen que està mal situat o lluny de la seva vivenda.
Sap on s’ubica el parc verd?
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Sap on s'ubica el parc verd?

5

Si
No

135

El nombre de persones que desconeix la ubicació el Parc Verd de Sa Pobla
correspon al 3,6%, mentre que els que si saben on es troba és del 96,4%.
Coneix la franja horari en la qual es pot dipositar els residus?
Coneix la franja horària en la qual es pot dipositar els
residus?

60

Si
No

80

L’horari del Parc Verd de Sa Pobla es conegut pel 42,9% dels enquestats,
mentre que el 57,1% el desconeix.

Creu que el manteniment del parc verd és adequat?
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Creu que el manteniment del parc verd és
adequat?

30
Si
No
109

Mentre que el 21,6% creuen que el manteniment del Parc Verd és adequat,
el 78,4% creuen que es troba en un estat lamentable.
Els resultats de la pregunta sobre com valora la neteja urbana i la recollida
selectiva del municipi són els següents:
Valora la neteja urbana di la recollida selectiva del
seu municipi
80
60
40
20
0

79
41
14

8
Molt bo

Bo

Dolent

Molt
dolent

El 5,6% valoren el nostre municipi com a molt bo, el 55,6% creuen que està
bé, el 28,9% el valoren com a dolent i el 9,9% com a molt dolent. Les bones
valoracions corresponen majoritàriament a la gent que viu al centre de Sa Pobla,
tot i que es queixa de la falta de contenidors. Per altre banda la gent que viu a la
perifèria o a les urbanitzacions de Crestatx, S’Obac i Son Toni, valora més
negativament, es queixen de que els carrers no es fan tan nets com al centre, ni
amb tanta freqüència, i que en general els carrers estan abandonats. Tot i això,
molta gent està d’acord en que l’estat dels carrers no és culpa de l’ajuntament,
sinó dels poblers i pobleres que ho embruten, tiren els papers a terra, no duen a
tirar el fems a la seva hora i després fa olor, etc.
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Tot i que els enquestats afirmen reciclar vidre, paper i envasos lleugers, les
estadístiques demostren tot el contrari, Sa Pobla és un dels pobles de Mallorca
que menys recicla.

Enquesta empresarial
Pel que fa a l’enquesta d’activitats empresarials, el resultat és el següent
Del total de les enquestes realitzades el tant per cent que corresponen a
cada sector és:

•
•
•
•
•
•
•
•

Restauració: 15,2%
Tallers mecànics i altres relacionats amb el sector: 19,6%
Comerç a l’engròs de fitosanitaris: 4,3%
Petit comerç d’aliments: 6,5%
Serveis administratius: 4,3%
Petit comerç: 32,6%
Instal·lacions elèctriques i fontaneria: 2,2%
Altres: 15,2%
Tipus Activitat
16

15

14
12
10
8

9
7

7

6
4
2
0
0
Restauració

2

3

0
Comerç a
l'engròs de
fruites di
verdures

2

1
Instal.lacions
elèctriques

Els principals residus generats per les activitats empresarials de Sa Pobla
són per ordre de major a menor:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paper i cartró: 30,1%
Embalatges: 22,3%
Olis: 11,6%
Residus tòxics: 5,8%
Restes orgànics: 3,9%
Restes de tallers mecànics: 2,9%
Ferralla: 2,9%
Fusta: 0,9%
Altres: 19,4%

Principals residus generats
35
30

31

25

23
20

20
15

12

10
5
0
Paper i
cartró

6

4
Olis

3

1

3

Fusta

El volum aproximat de residus que generen les empreses pobleres és:
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Volum aproximat de residus (diaris)
18
18
16
14
12
10

9

9

8
6
4
2
0
Molt

Mitg

Poc

La majoria d’empresaris no coneix la diferència entre els RSU i els RDC
Coneix la diferència entre RSU i RDC?

13
Si
No
33

Els empresaris que saben on s’ha de dipositar cada residu correspon a la
meitat d’ells, l’altre meitat desconeix que els residus s’han de portar al Parc Verd o
han de tenir contractades empreses de recollida i tractament de residus perillosos.
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Sap que els RDC s'han de llançar al punt verd o
a les deixalleries?

23

•
•
•

23

Si
No

Parc Verd: 26,1%
Empreses de recollida: 39,1%
Contenidors: 34,8%
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Anàlisi DAFO
RESIDUS
Debilitats
•

Distribució

inadequada

dels

contenidors

de

recollida selectiva.

Amenaces
•

- Manca de contenidors a l’interior del casc urbà
- Manca de contenidors a la zona perifèrica de sa
ronda
•

cartró.
•

Increment del cost de la recollida de fems en
massa.

Dificultat per a la localizació de contenidors a causa
de l’escasa predisposició dels residents per ubicar-

Volums insignificants de recollida de paper, vidre i

•

Possibilitat de tancament de la moratoria que

los davant ca seva.

permet

•

Mal estat del Parc Verd.

controlats com el de Corral Serra.

•

Males olors causades pel fems de sa marjal.

•

Dèbil nivell de conscienciació ciutadana vers

demanda

qüestions mediambientals.

selectiva.

•

Existència d’abocadors incontrolats.

•

Incomplient

del

horaris

per

•

dipositar

l’abocament d’enderrocs a abocadors

Entrabancs per part del Consell Insular front la
de

nous

contenidors

de

recollida

les

escombreries dins els contenidors per part de la
població.
•

El dèficit de programes de conscienciació.
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Fortaleses
Oportunitats
•
•
•

Voluntat política dirigida a la potenciació del
respecte cap al medi ambient.

•

Important volum de població a conscienciar.

Servei de recollida de fems i de neteja viària

•

Possibilitat de rebre ajudes per part del Consell

eficient.

Insular en materia de residus i foment de la

Creixent volum de població que adopta alguna

recollida selectiva.

mesura de reducció, reutilització o reciclatge de

•

Possibilitat

de

realitzar

jornades

de

conscienciació

residus.
•

Predisposició positiva cap a aquestes jornades
per part de les diverses associacions culturals
del municipi (Club d’Esplai, Associacions de la
3era edat...)

•

Possibilitat potenciar programes de bones
pràctiques agràries
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AIGUA
Debilitats
•

•
•

Amenaces

Baixa qualitat de l’aigua potable

•

Existència de pous particulars de forma no reglada.

concentració de nitrats.

•

Seguiment deficient dels pous de particulars.

nivell de salinitat elevat.

•

Intrusió marina a la unitat aqüífera de Sa Pobla com a

Escàs control del consum d’aigua per part del sector

conseqüència de l’extracció incontrolada d’aigua per part

agrari.

dels particulars en períodes de dèficit hídric.

Increment de proliferació de pous com a conseqüència

•

d’haver-se obert la moratòria que impedia obrir nous
pous.

Conexió puntual d’aigües fluvials a la xarxa de
clavegueram per part de particulars.

•

Manca d’analítica completa de la qualitat de l’aigua dels
pous municipals.

•

Consum d’aigua que no obeeix a les necessitats del
poble (aigua cap a Alcúdia)

•
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Fortaleses
•

Oportunitats

Seguiment municipal de les polítiques europees de l’aigua:

•

Voluntat política per potenciar l’estalvi d’aigua

directiva marc.

•

Inici de pràctiques mediambientalment sostenibles per part

•

Seguiment municipal del Pla hidrològic de les Illes Balears.

•

Seguiment les directrius en matèria d’aigua del Pla Territorial

d’un segment del sector agrari.
•

Finançament

de

mesures

encaminades

a

l’estalvi

i

Insular.

conservació de l’aigua tant a nivell familiar com a nivell

•

Existència d’un cens detallat de pous.

d’empreses i professionals per part d’entitats financeres.

•

Bon estat de la xarxa de subministrament i de clavegueram.

•

Pla de recuperació i reutilització d’aigües residuals

•

Existència d’una delegació municipal de la Junta d’Aigües.

•

Possibilitat de recarraga d’aqüifers amb cert grau de

•

Seguiment constant

la qualitat de l’aigua als pous que

salinització mitjançant una planta de depuració terciària.

subministren aigua potable.
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Dia a Dia
El treball diari en contacte amb la gent del poble ens ha permès també obtenir
informació sobre els principals problemes ambientals existents a Sa Pobla. En
aquest apartat en farem notícia dels més importants.
Fems. Les olors dels fems que s’empren als marjals de Sa Pobla per
adobar les terres suposa un dels problemes que afecten a la bona imatge
del municipi i que molesten en la vida diària dels poblers.
Punt Verd. L’estat del Punt Verd es tracta d’una altra de les preocupacions
dels poblers. El desordre existent i la brutícia que en molts de casos
s’acumula suposa un aspecte a solucionar quan abans millor.
Punts Negres. Dins el municipi de Sa Pobla existeixen una sèrie de Punts
Negres. Identificats per qualque anomalia mediambiental detectada, ja sigui
acumulació d’enderrocs, pneumàtics,..., que a part de donar una mala
imatge al municipi, suposen un acte de contaminació ambiental que falta el
respecte a Sa Pobla i a tots els poblers, i com a tal perfectament
sancionable per l’autoritat competent.
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Solucions i Actuacions
La Brigada Ambiental de l’Ajuntament de Sa Pobla durant els mesos de juliol i
agost ha realitzat una sèrie de propostes i activitats per tal de solucionar en la
manera possible els problemes identificats.
Es recopilen a continuació el conjunt de propostes i actuacions que s’han realitzat
des d’aquesta Brigada Ambiental. Són les següents:
Agenda Local 21
o Carpeta Agenda Local 21
Campanya Canina Recollida Excrements. Tríptic.
o Carpeta Campanya Canina
Col·locació Nous Contenidors
o Sol·licitud de Contenidors
Col·locació Papereres
o Col·locació Papereres
Conscienciació a nivell Particular. Tríptic
o Tríptic Particular
Consicenciació a nivell Empresari. Trípitc i Carta.
o Carpeta Conscienciació Empresarial. Tríptic i Document.
Festes Sostenibles
o Carpeta Unes Festes Sostenibles
Jornades Pa i Mel
o Tallers Pa i Mel
Legislació Ambiental
o Carpeta Legislació
Carpeta Generals
• Carpeta Lleis
Carpeta Albufera
• Carpeta Lleis
Localització i Seguiment de Contenidors i Punts Negres
o Carpeta Localització i Seguiment
Carpeta Mapes
• Mapa Contenidors Sa Pobla
• Mapa Contenidors Crestatx, s’Ubac i Son Toni
• Mapa Punts Verds Sa Pobla
• Mapa Punts Verds Crestatx, s’Ubac i Son Toni
• Mapa Futurs Punts Verds Sa Pobla
• Mapa Contenidors Piles
Localització Contenidors Piles
Seguiment de Contenidors
Seguiment de Punts Negres
Mercat Ambiental
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o Carpeta Mercat Ambiental. Imatges Campanya i document
Pàgina Web
o Proposta Pàgina Web
Proposta EcoEmpresa
o Proposta EcoEmpresa
Recollida Porta a Porta
o Proposta Recollida Porta a Porta Nucli
Recollida Roba
o Recollida Roba
Reestructuració Punt Verd
o Reestructuració Punt Verd Sa Pobla
Vigilant Ambiental
o Vigilant Ambiental
Punt Informació Ambiental
o Punt d’Informació Ambiental
Conscienciació Agrícola
o Manual Bones Pràctiques Agràries
o Ban Municipal
Informació i Enllaços
o Informació i Enllaços
Cursets, xerrades i visites
o Carpeta Cursets

Adjuntam a aquest document la informació que representa els conjunts de
propostes i activats que s’han realitzat.
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Treball Futur
Els dos mesos de treball de la Brigada Ambiental de la Regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Sa Pobla s’han acabat però encara queda molta feina per fer.
La gestió mediambiental a nivell municipal ha d’ésser una tasca contínua, que
permeti seguir els problemes dia a dia i posar-los solució així com sorgeixen. De
no ésser així l’acumulació de desequilibris mediambientals dins el municipi és ben
segur que anirà en augment i la falta de gestió i control facilitaran l’assoliment d’un
municipi insostenible i sense vistes de futur.
De les tasques diàries que s’han realitzat durant aquests dos mesos de treball i
que seria convenient es continuessin realitzant destacam les següents:
Seguiment de Contenidors. La contínua utilització dels contenidors del
municipi necessita un seguiment constant que permeti avisar a l’empresa
corresponent en el cas d’excés de fems, rotures, recanvi...
Seguiment de Punts Negres. L’acumulació de fems a les foranes del
poble és un fet que desgraciadament existeix. Controlar aquests punts i
prendre les decisions oportunes és una tasca que s’ha de convertir en
contínua per tal de poder assolir un municipi sostenible.
Control del Punt Verd. El Punt Verd de Sa Pobla no s’ha de convertir en
un “Punt Negre”. Es necessita controlar i gestionar correctament aquest
Punt per tal de què tot pobler el pugui emprar de la millor manera.

-- Brigada Ambiental - - - Treball Realitzat - - -

Document Final --

28

Regidoria de Medi Ambient
Ajuntament de sa Pobla

Conclusions
Per tal de finalitzar aquest document de recopilació del treball realitzat per la
Brigada Ambiental durant aquests dos mesos de juliol i agost de 2004 dedicam un
apartat a resumir el treball realitzat i extreure una sèrie de conclusions.
Des del començament del treball de la Brigada Ambiental els objectius que s’han
seguit han estat molt clars: conscienciar i, identificar i solucionar els problemes
mediambientals que existeixen en el municipi de Sa Pobla.
Després d’una primera tasca de presa de contacte amb els problemes ambientals
del municipi de Sa Pobla a través de la realització d’una enquesta a nivell
particular i empresari, la Brigada Ambiental, es va centrar en conscienciar al pobler
i en posar solució als principals problemes ambientals del municipi.
S’ha pogut comprovar que l’estat del municipi de Sa Pobla a nivell ambiental
estava bastant malament. A pesar de tot, aquest fet ens ha estat positiu. Degut al
lamentable estat del municipi i a la poca conscienciació existent, la Brigada
Ambiental ha tengut molt de marge d’actuació a nivell de creació de propostes.
S’ha realitzat molt de treball, degut en part i, desgraciadament, al poc treball que
s’havia realitzat fins al moment.
S’ha posat en marxa una sèrie de propostes, tant a nivell particular, com
empresari, ara bé, el motiu principal que ha fet que hi hagui propostes
d’actuacions que no haguin sortit a la llum ha estat el temps. Dos mesos, és un
temps escàs per tal d’estudiar, conscienciar i actuar sobre els problemes
ambientals que més preocupen als poblers. A pesar de tot, les propostes han
quedat escrites i en espera que qualque dia es puguin emprar en benefici de tots.
L’opinió dels membres de la Brigada Ambiental després de dos mesos de treball
per la gestió ambiental de Sa Pobla és per una part de satisfacció pel treball
realitzat i per l’altre d’impotència per no haver pogut actuar en tots els casos de la
manera desitjada motivada sobretot per la falta de temps. La gestió ambiental a
nivell municipal necessita del treball continu d’un grup de persones per tal d’incidir
directament sobre el nucli pobler. La conscienciació ciutadana en temes
ambientals, és un procés molt lent que s’ha de basar sobretot en el respecte al
medi ambient, i al nostre poble per aconseguir un benefici mutu entre el poble de
Sa Pobla i els seus habitants.
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Annexes
Annexe A. Convocatòria Becaris
Convocatòria de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sa Pobla per
cobrir les places de becaris destinades a la Brigada Ambiental.
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Annexe B. Models d’Enquestes
Per tal d’incidir més directament en la situació actual del municipi de Sa Pobla i
degut sobretot a la diferent tipologia de les dades a rebre, es va decidir realitzar
dos tipus d’enquestes, una a nivell particular i l’altre a nivell empreari. A
continuació mostram els models que s’empraren.
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Enquesta a nivell Particular
1) Dades personals
- Edat:

- Ocupació:

- Sexe:

- Estudis:

2) Hàbits de selecció de residus
•
•

•

Coneix els diferents tipus de contenidors de recollida selectiva?
 Si
 No
Sap quin tipus de residus es llancen dins cada un d’aquests contenidors?

 Si  No
Utilitza aquests tipus de contenidors?
 Habitualment
 Ocasionalment
 Mai (per què)

•

Reutilitza algun tipus de material reciclable ( bosses, pots de vidre, etc... )?
 Si, exemple:
 No
• Coneix la localització dels diferents contenidors de recollida selectiva més pròxim a la seva vivenda?
 Si
 No
• La seva ubicació facilita la seva utilització?
 Si
 No, per què?
• Sap on s’ubica el parc verd ?
 Si
 No
•
Coneix la franja horària en la qual es pot dipositar els residus ?
 Si
 No
• Creu que el manteniament del parc verd és adequat ?
 Si
 No
3) Valoració
• Valora la neteja urbana i la recollida selectiva del seu municipi.

 Molt bo
Observacions:

Bo

 Dolent

 Molt dolent

Col·labora TIRME
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Enquesta a nivell Empresari
1) Tipus d’activitat:

□ Restauració (bars, restaurants, cafeteries...)
□ Construcció (picapedrers, enrajoladors, guixaires,...)
□ Tallers mecànics
□ Comerç a l’engros de fitosanitaris
□ Comerç a l’engròs de fruites i verdures
□ Petit comerç d’aliments (supermercats, fruiteries, carnisseries...)
□ Serveis administratius (bancs, gestories, assegurances, advocats...)
□ Petit comerç (roba, sabateries, decoració, ferreteries, drogueries...)
□ Instal·lacions elèctriques i fontaneria
□ Altres
2) Principals residus generats

□ Paper i cartró
□ Embalatges (plàstics i envasos)
□ Residus tòxics
□ Olis
□ Restes Orgànics
□ Enderrocs
□ Fusta (tascons, serradís...)
□ Restes de tallers mecànics
□ Ferralla
□ Restes electrònics ( rentadores velles, geleres...)
□ Altres
3) Volum aproximat de residus

□ ns/nc
□

4) Quin és el destí final dels residus generats?
5) Coneix la diferència entre RSU i RDC

□ Si
□ No

(Informació addicional. Cost incineració: 13.47 pts/ kg RSU)
6) Sap que els RDC s’ha de llançar al punt verd o a les deixalleries?

□ Si
□ No
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