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Educació ambiental

Material didàctic del Parc des Serral de ses
Monges. L'Ajuntament ha elaborat un material
didàctic del Parc des Serral de ses Monges, dirigit a
escolars de primària. Amb el referit material es pretén
donar a conèixer millor els valor naturals d'aquest
espai emblemàtic al municipi i sensibilitzar els nins i
nines sobre la importància de la seva conservació.
El material didàctic, que ha estat repartit entre els
centres educatius de primària d'Inca, està disponible
per a consulta de tots els ciutadans que ho desitgin a
la Biblioteca Municipal i a l'apartat del Parc des Serral
de ses Monges de la pàgina web municipal.

Mobilitat sostenible

Projecte pilot de Camins escolars al CEIP
Ponent. L'Àrea de Medi Ambient, en col·laboració
amb el CEIP Ponent i l'AMIPA del centre, posarà en
marxa un projecte pilot de Camins escolars el curs
vinent.
Els Camins escolars són una iniciativa que pretén
promoure i facilitar que els nins i nines vagin a l'escola
a peu i acompanyats per mares/pares voluntaris a
través d'un itinerari indicat i condicionat. Aquest
projecte permetrà reduir el nombre de desplaçaments
a l'escola amb vehicle privat i possibilitarà als alumnes
fer activitat física i adquirir una major autonomia,
entre d'altres.
El disseny dels itineraris que formaran part dels
Camins escolars del CEIP Ponent ha tengut en compte
els domicilis d'origen dels alumnes del centre, i s'han
cercat carrers amb poc trànsit i una amplària de
voreres adequada. La iniciativa compta també amb el
suport de la Policia Local i de l'Àrea d'Educació.
Si durant el pròxim curs
escolar trobau aquest logotip
pels carrers d'Inca, ja sabeu
que us trobau dins un dels
itineraris dels Camins escolars.

Gestió dels residus domèstics

Horari per abocar els residus. Us recordam que el
rebuig i l'orgànica s'han de portar obligatòriament als
seus contenidors entre les 18 i les 22 h. D'aquesta
manera, i pensant especialment en els mesos d'estiu,
minimitzam les males olors i els perjudicis als
domicilis més propers als contenidors.
Així mateix, us recordam que les fraccions de
paper/cartró, vidre i envasos lleugers s’hi poden portar
a qualsevol hora, tot i que us demanam que hi dugueu
el vidre entre les 10 i les 20 h per respectar el descans
dels veïns.

El Consell suprimeix l'obligatorietat de les
bosses biodegradables per l'entrega de la
fracció orgànica. El Consell de Mallorca ha decidit
separar, abans d'entrar a la planta de tractament, les
bosses biodegradables que arriben amb la fracció
orgànica procedent dels municipis. Tècnics de la
institució insular han constatat que el compost
resultant del tractament de la fracció orgànica amb
bosses biodegradables provinent dels municipis és de
baixa qualitat, a causa dels diferents temps de
degradació d'aquests dos components.
Tot i que ja no és obligatori l'ús de bosses
biodegradables en la separació selectiva de l'orgànica,
us encoratjam a seguir col·laborant en la separació
d'aquesta fracció, ja que així aconseguim minimitzar
el volum de residus que acaba als contenidors de
rebuig i és incinerada.
Es reprèn i reforça el servei de recollida
selectiva de roba i calçat. S'estima que cada
habitant es pot arribar a desprendre d'uns 10 kg de
roba a l’any, la majoria dels quals poden acabar al
contenidor de rebuig, amb els consegüents costos
ambientals i econòmics que això suposa. Per aquest
motiu, l'Ajuntament vol animar els inquers que separin
selectivament la roba i calçat que ja no vulguin amb la
col·locació de 18 contenidors a la via pública, que
seran gestionats per Càritas Mallorca, Fundació
Deixalles i Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
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Recordau que, si la roba i calçat dels qual us voleu
desprendre es troben en bon estat, també els podeu
dur a la Fundació Deixalles (carrer dels Menestrals,
local 5) o a Càritas Diocesana (av. dels Reis Catòlics,
92).
Consultau la ubicació del contenidor més proper al
vostre domicili a l'apartat de residus de la web
municipal.

Període prohibit per fer foc

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
prohibeix fer foc en terreny forestal a les illes de
Mallorca, Eivissa i Formentera a partir del 15 d’abril, i
fins al 15 d’octubre, ambdós inclosos. La manca de
pluges durant l’hivern i aquesta primavera fa preveure
un elevat risc d’incendi en aquestes illes.
Així mateix, us recordam que el període de prohibició
per fer foc als fogons habilitats de les àrees
recreatives o zones similars de Mallorca i les Pitiüses
s'estén des de l'1 de maig i fins al 15 d'octubre,
ambdós inclosos.
Plaga del becut vermell de les palmeres

D'acord
amb
les
instruccions
dictades
pel
Departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria de
Medi Ambient, recordam que a les àrees de seguretat
(fins a deu quilòmetres del focus de la plaga):
- Queden prohibits la comercialització i el moviment
de qualsevol palmàcia.
Nous contenidors de vidre per facilitar la
recollida selectiva del vidre als bars i
restaurants, i adaptats a minusvàlids. S'estima
que aproximadament la meitat dels envasos de vidre
que es generen a Espanya provenen de bars i
restaurants. Amb l'objectiu d'incrementar els
percentatges de recollida selectiva d'aquest material i
de reforçar el servei de recollida selectiva porta a
porta a bars i restaurants dels dissabtes al matí,
l'Ajuntament instal·larà una trentena de nous
contenidors que disposaran d'un sistema adaptat a la
recollida de vidre comercial.

- S'han de fer dos tractaments fitosanitaris preventius
a totes les palmàcies de la zona de vigilància
intensiva (fins a un quilòmetre del focus) i a totes les
de l’àrea de protecció susceptibles d’estar afectades
per l’insecte.
- S’han de destruir totes les palmeres i les restes
vegetals afectades per la plaga i les que, a criteri
dels tècnics de la Direcció General de Medi Rural i
Marí, constitueixin un greu perill de difusió.
- Queden paralitzades totes les podes de palmàcies.

Els contenidors estaran localitzats a punts propers a
zones de concentració de bars i restaurants del
municipi, per facilitar la seva aportació, i disposaran
també d'una altra boca per a vidre provinent dels
domicilis inquers.
Així mateix, també s'instal·laran una desena de
contenidors de vidre adaptats a persones amb
mobilitat reduïda a diversos punts del municipi.

L'incompliment de les mesures fitosanitàries
obligatòries pot comportar l'aplicació del règim
sancionador previst a la Llei 43/2002, de sanitat
vegetal.
Us volem recordar que les palmeres infectades, si es
detecten a temps, poden salvar-se en molts de casos
mitjançant un sanejament de les parts infectades.
Només si actuam tots podrem fer front a aquesta
plaga.
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