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Bones pràctiques ambientals
Bones pràctiques ambientals per Nadal. Ja som a
Nadal,  temps  de  celebracions  i  de  compartir  bons
moments amb amics i familiars. Amb el pas dels anys,
aquestes  dates,  tan  assenyalades  en  el  nostre
calendari,  s'han  envoltat  d'un  augment  del  consum
d'aliments, material i energètic.  Per aconseguir unes
festes  un  poquet  més  sostenibles,  solidàries  i
respectuoses amb el medi ambient aquí us proposam
alguns bons consells:

• A l'hora del fer el pessebre hem d'evitar
utilitzar molsa. És una espècie vegetal que
per  créixer  necessita  d'unes  condicions  molt
especials,  a  més  de  molt  de  temps,  i  per
aquest motiu no és gaire abundant, a més de
ser una espècie protegida. Per fer la decoració
pots utilitzar altres materials, tals com sorra,
escorça, fulles, paper, etc., i les figures també
les pots elaborar tu mateix!

• Les espècies utilitzades per fer el  tradicional
arbre  de  Nadal són  plantes  que  viuen  en
altres indrets, amb climes molt més freds que
els nostres.  Són espècies resistents,  però no
tant com per sobreviure al nostre clima. En la
majoria de casos, però, el que es fa és talar
branques grans o arbres joves i clavar-los dins
un  cossiol,  imitant  un  vertader  arbre.  Pots
evitar aquestes tales utilitzant espècies locals
més resistents, en trobaràs als vivers; o pots
utilitzar arbres artificials, i ja el tendràs per a
cada any. En cas de decantar-te pel  natural,
després de festes  deixa'l al Parc Verd (C/ del
Teulers  cantonada amb Capellers.  Polígon de
Can  Matzarí).  També  pots  crear  el  teu  propi
arbre  de  Nadal  amb  material  reciclat,  ben
segur que serà únic!

• El  consum  energètic,  derivat  de  la
il·luminació  i  la  calefacció,  augmenta
considerablement  per  Nadal.  Com  es  pot
controlar aquest consum? Apaga els llums de

les  cambres  que  estan  buides,  regula  la
calefacció entre 18 i 22 ºC, aprofita al màxim
la llum i la calentor naturals, utilitza bombetes
de  baix  consum,  utilitza  piles  recarregables
per als aparells o joguines.

• En  aquestes  dates  ens
agrada  tenir  la  casa
decorada  amb  motius
nadalencs.  I  si  en  lloc
de  comprar-ne  de  nous
els confeccionau a casa?
Pot  ser  una  bona
activitat  per  gaudir
d'una  tarda  d'hivern  en
família.  Aquí  tens
algunes  webs  que  et
poden donar idees:

http://elblogverde.com/decoracion-navidena-con-
materiales-reciclados/
http://ecoinventos.com/20-adornos-navidenos-reci
clando-o-reusando-distintos-materiales/
http://manualidades.facilisimo.com/adornos-de-na
vidad-en-material-de-reciclaje
http://www.blogseitb.com/ecologia/tag/manualida
des-de-navidad/

• Les festes nadalenques solen ser dates en què
es fan molts  regals.  I  si  visitam les  tendes
solidàries  i  de comerç  just?  Seran  regals
més  originals,  a  la  vegada  que  estaràs
contribuint  amb  la  gent  més  necessitada  i
col·lectius  afectats.  Dins  Inca  pots  trobar:
Finestra al Sud- S'Altra Senalla, Espai Solidari
de Càritas, Fundació Deixalles.  Sempre millor
comprar  al  comerç  d'Inca  i  fomentar  el
comerç  local!Si  tens  infants  a  casa,  no  els
omplis de milers de joguines, tria'n algunes de
les que demanen. Sempre millor  decantar-se
cap aquelles que els permeten imaginar i que
els fan pensar! Incloure algun llibre i/o conte a
la  llista  de  regals  és  també  una  gran  idea.
Fomentem  la  lectura entre  els  nostres
petits.

• Ets  dels  que  encara  li  agrada  enviar  una
felicitació  nadalenca? Què tal  si  et  decantes
per les de format digital? 

• Recicla tots els embolcalls dels regals o dels
productes d'alimentació. Recorda que el paper
i el cartró van al contenidor de color blau; el
vidre, al verd i els plàstics, al  groc! Així i tot
recorda que  el millor residu és aquell que
no es genera.
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• En  aquesta  època  augmenten  també  els
nostres  desplaçaments:  compres,  visites  a
familiars i amics, etc. Tots aquells que puguis
fer en  vehicles compartits o en  transport
públic no sols contribueixen a la millora del
medi ambient, sinó també a la nostra butxaca!
Això  sí,  sempre  que  facis  trajectes  curts,  la
millor opció és la bicicleta o anar-hi caminant;
d'aquesta  manera  també  digerirem  millor
tants de menjars nadalencs!

BONES FESTES A TOTS!

Mobilitat sostenible
Projecte  pilot  de  “Camins  escolars”  al  CEIP
Ponent.  A  la  fi,  dia  1  de  desembre  va  arrancar  el
projecte  pilot  de  “Camins  escolars”.  Al  principi  es
dissenyaren  quatre  rutes,  de  diferents  colors,  i  tres
d'elles són les que estan en funcionament. La manca
de  voluntaris  no  ha  fet  possible  posar  en  marxa el
quart  camí,  però  creim  que  amb  el  temps  i  la
confiança es podrà iniciar.  Dia a dia veim com nous
usuaris  se  sumen  a  les  rutes  ja  inaugurades.
Convidam  a  tots  els  pares  i  mares  del  CEIP
Ponent a participar-hi! I volem agrair la confiança a
tots  aquells  que  hi  han  cregut  des  d'un  primer
moment i han donat suport a la iniciativa. Gràcies!

Per facilitar el camí als acompanyants, s'han marcat
les rutes amb pintura del color que correspon a cada
una. A més, per a la recollida a l'escola hi ha un punt
d'encontre,  marcat  amb un  cartell.  Cada  infant  que
participa en el projecte du un pitet de color vermell i
un carnet amb les seves dades de contacte. Per altra
banda,  les  mares  i  pares  voluntaris  (acompanyants)
també van identificats  amb un carnet  i  un  pitet  de
color groc.

Des  de  l'Ajuntament  es  pretén,  després  de
l'experiència en aquest centre, estendre el projecte a
les altres escoles d'Inca i contribuir així a la reducció
de trànsit dins la ciutat, a les hores punta.

Gestió dels residus domèstics

Recollida de roba. Des de fa uns mesos s'ha tornat a
impulsar  la  recollida  de  roba.  Recordau  que  és  un
projecte  conjunt  amb  Càritas  Mallorca,  Fundació
Deixalles i HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo.

Com  us  avançàrem  en  el  butlletí  anterior,  teniu
contenidors a peu de carrer on poder dipositar aquella
roba que ja no us serveixi. També us podeu dirigir a la
Fundació Deixalles. Des del mes de juny fins al mes
d'octubre es recolliren ni  més ni  menys que 10.484
quilos de roba! Una dada espectacular i que ha estat
possible gràcies  a vosaltres!  A  veure si  aconseguim
augmentar encara més aquesta xifra!

Ubicació dels iglús de vidre adaptats a persones
amb mobilitat reduïda. Amb l’objectiu de facilitar la
recollida selectiva d’aquest grup de persones i reforçar
la  seva  autonomia  s’han  ubicat  estratègicament  9
iglús,  tenint  en  compte  una  sèrie  de  factors  per
facilitar  el  seu  ús,  com per  exemple  l’existència  de
voreres rebaixades,  a més de l’amplitud d’aquestes;
també la presència de pàrquings adaptats a les seves
proximitats i que les vies no fossin gaire transitades ni
amb pendent. 
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