
Butlletí ambiental 

Núm. 3 · Març 2015 

 
Ajuntament d'Inca · Àrea de Medi Ambient · Tel. 672 233 405 · sgaya@incaciutat.com 

Efemèrides ambientals 

 3 de març: Dia Mundial de la Vida Silvestre 

 21 de març: Dia Internacional dels Boscos 

 22 de març: Dia Mundial de l'Aigua 

 22 de maig: Dia Mundial de la Biodiversitat 

 24 de maig: Dia Europeu dels Parcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana sense Televisió 

Des de l'any 2006, el grup Ecologistas en Acción 

celebra, a final d'abril, la Setmana sense Televisió, 

iniciativa que va néixer als Estats Units l'any 1995. 

Sabies que es calcula que un infant d'entre 4 i 12 anys 

passa una mitjana de 990 hores 

anuals davant la TV, quan la 

mitjana de dedicació als estudis 

és de 960 hores? També 

s'estima que els adults hi 

invertim un 58 % del nostre 

temps lliure. Et sumes a aquesta Setmana?  

UTILITZEM LA TELEVISIÓ AMB SENY: 

 Selecciona el que vols veure. 

 Assegura’t que els continguts dels programes 

són adequats per l’edat del televident. 

 Limita el temps que li dediques. 

 Proposa alternatives. 

Pàrquing per a bicicletes 

El passat any, 2014, l'Ajuntament d'Inca va signar un 

conveni amb la Fundació HUMANA. Per una banda, es 

col·locaven contenidors de recollida de roba i per l'altra, 

HUMANA s'encarregava de col·laborar amb 

l'Ajuntament amb la instal·lació de pàrquings de 

bicicletes a diversos punts estratègics de la ciutat. 

ANIMA’T A UTILITZAR LA BICI!!! 

 

Les àrees d'aportació i el seu manteniment 

Dins la ciutat d'Inca tenim distribuïdes més de 90 àrees 

d'aportació. Però què són les àrees d'aportació? Són 

els grups de contenidors que trobau a peu de carrer 

on anau a tirar el vostre fems. Normalment aquestes 

agrupacions estan formades per contenidors destinats a 

recollir els nostres residus de forma selectiva. És a dir, 

que normalment en trobarem un de cartró i paper, un de 

vidre, un d'envasos, un de rebuig i, a determinades 

barriades, un de matèria orgànica. És un deure del 

ciutadà fer-ne un bon ús. I què volem dir amb això? 

Simplement dipositar les deixalles que pertoquen dins 

el contenidor corresponent i tancar la tapa, si en tenen.  

AJUDA’NS A MANTENIR AQUESTES ÀREES 

NETES. DIPOSITA ELS RESIDUS DINS ELS 

CONTENIDORS CORRESPONENTS. 

 

Els cans i la neteja viària  

Si ets propietari d’un animal de companyia... 

 El teu ca al carrer sempre FERMAT. 

 IDENTIFICAT: és obligatori el MICROXIP. 

 RACES PERILLOSES SEMPRE AMB 

MORRAL. 

 Si el PERDS: TELEFONA A LA POLICIA 

LOCAL (871 914 600) 

 SI trobes un ca ABANDONAT O PERDUT, 

CRIDA LA POLICIA LOCAL. 

 RECULL SEMPRE ELS SEUS EXCREMENTS. 

El seu abandonament pot suposar una 

sanció d'entre 30 i 100 €, i en cas de reincidir 

aquesta podria augmentar fins a 450 €. 

 ESTÀ PROHIBIT PASSEJAR ELS CANS DINS 

LES ÀREES DE JOCS INFANTILS. 
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 Si vols tenir un animal de companyia, ABANS 

DE COMPRAR-HO VISITA LA CANERA 

MUNICIPAL. Està ple 

de cans que esperen 

ésser adoptats. Visita 

la web 

http://canerainca.wo

rdpress.com. També 

pots dirigir-te al lloc, 

situat a la carretera 

d'Inca-Llubí, km 1,4, 

queda prop de la 

depuradora. El 

telèfon de contacte 

és: 971 719 772 L'horari de visites és el 

següent: 

De dilluns a divendres: de 15 a 18 hores. 

Dissabte: de 10.30 a 13 hores. 

Dijous TANCAT. 

 

Una llar més sostenible 

Avui en dia es parla molt de la sostenibilitat. Però, què 

vol dir sostenible? És un desenvolupament que 

permet satisfer les necessitats de la població 

actual, de tal manera que no es comprometin les 

necessitats de les poblacions futures. Una manera 

d'aplicar aquest concepte a la nostra llar és mirant els 

productes que compram a les botigues de queviures. 

Aquí teniu uns quants consells que us poden ser útils: 

 Comprau envasos de mida familiar o garrafes 

grans en lloc de botelles més petites. 

 Evitau productes que vénguin amb diversos 

embolcalls (magdalenes o galetes, per 

exemple). 

 Triau productes a pes o al tall, si és possible. A 

més de tenir menys embolcalls, podeu triar 

vosaltres mateixos el producte. 

 Elegiu productes locals. Comporten menys 

transport i, per tant, un menor consum de 

combustibles fòssils. 

 Si teniu l'opció, agafau els productes que vénen 

envasats en vidre. Són més fàcils de reciclar i, 

a més, a diferència dels plàstics, no alteren les 

característiques del producte que conté. 

 

Sabies que... 

Hamburgueses, patates, amanides, refrescs, fruita, 

gelats, cafè… Però McDonald's és molt més. 

McDonald's Inca és una companyia compromesa amb 

la seva societat i el medi ambient. Sabies que… 

 El 90 % dels envasos provenen de fonts 

renovables? 

 Més que 95 % de l'oli de fregir usat es destina a 

la producció de biodièsel i la resta, a valorització 

energètica? 

 Implementam bones pràctiques operacionals 

per disminuir el consum d'energia elèctrica? 

 El 100 % dels envasos utilitzats en el nostre 

restaurant són reciclables? Però tot aquest 

esforç és inútil sense l’ajuda del consumidor final. 

TIRA ELS ENVASOS AL CONTENIDOR QUE 

ELS PERTOCA. AJUDA’NS A MANTENIR INCA 

NETA!!! 

 

El racó de l’escola  

CONCURS AULA NETA. A l'IES Pau Casesnoves 

ens preocupam pel medi ambient! 

Des del mes de desembre s'ha 

donat el sus al concurs Aula 

Neta, en el qual participen tots 

els grups d'ESO de l'IES. 

L'objectiu és conscienciar els 

alumnes de la importància de la 

reutilització i separació dels 

residus, l'ordre i neteja de l'aula, 

i l'estalvi energètic (llum i 

calefacció). Per això, la Comissió 

de Medi Ambient organitza 

aquest concurs, en què cada un 

dels grups és avaluat periòdicament. Al final de curs el 

millor classificat serà premiat amb una sortida a un 

espai natural de Mallorca. Fins ara, l'aula més 

conscienciada és la de 1r A: seguiu així! 

 

A Ponent... 

 

http://canerainca.wordpress.com/
http://canerainca.wordpress.com/

