Programa Ecobarris

Accions pel medi ambient i la sostenibilitat
als barris i pobles de Palma

Trobada amb entitats ciutadanes i associacions veïnals
Palma, 2016-2017

Des de la regidoria d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal estam impulsant alguns canvis a la nostra
ciutat relacionats amb la gestió dels residus, la neteja, l’aigua, els espais verds, el benestar animal, etc.
Aquests canvis i moltes de les accions que volem dur a terme per millorar el medi ambient i la gestió
dels recursos naturals a la nostra ciutat, requereixen la implicació de tots i totes.
L’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal i EMAYA realitzen i tenen previstes campanyes de conscienciació sobre diversos temes de la seva competència (estalvi d’aigua, recollida de trastos, recollida
selectiva, benestar animal...). Per tal d’arribar a la ciutadania una de les millors estratègies és establir aliances amb les entitats ciutadanes i associacions de veïns, per això es vol establir una col·laboració per fer
propostes conjuntes de materials educatius o divulgatiu i per a la seva distribució entre els veïns i veïnes.
La nostra voluntat és fer feina conjuntament amb la ciutadania i, molt especialment, amb les associacions que les representen. Per aquest motiu us presentam una sèrie de propostes per realitzar a les barriades i pobles de Palma. Es tracta d’un programa obert també a les vostres demandes i suggeriments.
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1. Activitats de formació
Reciclatge i tractament de residus
Una explicació sobre les diferents fraccions del fems, com separar-les de forma adequada, la recollida
selectiva, el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus. Es distribueixen bosses per separar el
paper, els envasos i el vidre entre els assistents.
El cicle integral de l’aigua
Una activitat per donar a conèixer la gestió integral del cicle de l’aigua a la ciutat, des de la captació als
embassaments, pous i fonts, el seu tractament, la distribució, el consum, la depuració, regeneració i reutilització de l’aigua. Es fa especial esment en la situació de sequera i les recomanacions per estalviar aigua.
Horari: Dilluns a Divendres horari a convenir

2. Visites
Es poden concertar visites guiades a les instal·lacions d’EMAYA per conèixer millor la gestió del cicle
de l’aigua:
-- Visita a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR1) a Sant Jordi.
-- Visita a l’Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Son Tugores i fonts naturals.
-- Visita als embassaments de Cúber i el Gorg Blau i l’ETAP de Lloseta.
-- Visita al laboratori químic d’EMAYA a Son Anglada.
Així mateix, també es pot visitar el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus.
Horari: Dilluns a Divendres al matí

3. Activitats de dinamització per al públic en general i per a infants i famílies
Mercadet de segona mà.
Seguint l’exemple del mercadet de segona mà de Santa Catalina “Tira’m els trastos”, EMAYA ofereix la seva
col·laboració en la difusió a les associacions que organitzin mercadets de segona mà de venda o intercanvi.
Camió del reciclatge.
Aquest camió es pot desplaçar a les barriades per realitzar una activitat de recollida de residus especials o per participar a festes o diades. Al camió es recullen bombetes, piles, petits electrodomèstics,
roba, juguetes, etc.
En Joanet Recicles i el món dels contenidors i En Joanet de l’Aigua.
Són activitats d’animació i educació aptes per a festes i diades, on l’animador i educador introdueix els
temes del reciclatge i de l’estalvi de l’aigua mitjançant balls, jocs i cançons.
Horari: Dilluns a Dissabte horari a convenir
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4. Platges
S’ofereix l’oportunitat de participar a les activitats de conscienciació i divulgació sobre el bon ús de les
platges i les bones pràctiques ambientals relacionades amb el litoral que es realitzaran des del mes de
maig a setembre a les platges de Palma. Es faran activitats per a infants, joves i població adulta (tallers,
jocs, materials informatius, etc.)

6. Festes de barri
Consells per unes festes de barri sostenibles
-- Eviteu els envasos d’un sol ús, utilitzau assortidors a pressió per a servir les begudes. Feis ús de
tassons reutilitzables, el Consell de Mallorca té un servei de préstec (residus@conselldemallorca.net,
971 173 981).
-- Fomentau la separació dels residus utilitzant els contenidors de recollida selectiva del barri.
-- Oferiu activitats lúdiques amb sensibilització ambiental com per exemple decorar els carrers amb
materials reciclats. EMAYA disposa d’activitats de dinamització per al públic i per a infants i famílies
que podeu sol·licitar de manera gratuïta (Joanet recicles i el món dels contenidors i Joanet de l’aigua,
mercadet de segona mà, camió de reciclatge).
-- Fomentau els productes locals
-- Comunicació: Als cartels i xarxes socials on s’anunciï la festa exposau que es tracta d’una festa més
sostenible, sense residus. Animau als grups de música que manifestin durant la seva actuació el seu
suport a les iniciatives ambientals de la festa.

7. Visites a Cabrera
L’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal ofereix visites gratuïtes a Cabrera per als col·lectius i
associacions que d’alguna manera s’han implicat i hagin participat en aquet programa d’educació ambiental i sostenibilitat als pobles i barris de Palma.
S’ofereixen així sortides en barca des de la Colònia de Sant Jordi i visites a Cabrera guiada per educadors. No s’inclou el transport fins a la Colònia.
Per tal de poder accedir a aquests visites els requisits són:
-- Realitzar al menys dues activitats de formació o visites a instal·lacions abans del dia 1 d’abril 2017.
-- Estar duent a terme algun projecte ambiental al barri de l’entitat i poder justificar-ho.
-- No haver-hi participat anteriorment.
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Com participar
Per participar en el programa i sol·licitar activitats, les entitats s’han de posar en contacte amb l’Ajuntament de Palma al correu ecobarris@palma.cat indicant:
-- Nom de l’entitat, associació o col·lectiu
-- Activitats o recursos que sol·liciten
-- Dates aproximades per a la realització de les activitats
-- Persona de contacte

Serveis d’incidències
Tant des del servei de controladors ambientals d’EMAYA com des de l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i
Benestar Animal s’ha incrementant la tasca de vigilància, denúncia i sanció per les infraccions a les
ordenances municipals de neteja i residus i d’animals de companyia. Molt sovint moltes denúncies,
especialment relacionades amb casos d’abocaments de residus, s’han pogut tramitar gràcies a la col·
laboració ciutadana, que ha resultat de gran utilitat per identificar o localitzar infractors. Volem transmetre la idea que aquesta feina està donant els seus fruits i que es vol ser implacable amb les denúncies
i sancions. Existeixen diverses vies per comunicar infraccions, a més del telèfon 900724000 el mail
emaya@emaya.es i twitter @EMAYA_Palma, diposam de l’App d’EMAYA (per a iphone i android), una
eina molt útil per comunicar incidència a la via pública
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