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RESUM DE LES PRINCIPALS ACTIVITATS AMBIENTALS
REALITZADES DINS L’AGENDA LOCAL 21 D’ALCÚDIA.
1- DISTINTIU ECOTURÍSTIC PER A ESTABLIMENTS TURISTICS AMB
GESTIÓ AMBIENTAL .
2- PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DE PLATGES
3- CAMPANYA D’ECOAUDITORIES DOMÈSTIQUES A ALCUDIA
4- ITINERARIS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES: “CONEIX LA
NATURA A ALCUDIA”
5- ESTADES AMBIENTALS EN FAMILIA A L’ALBERG DE LA VICTORIA
6- MILLORES EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS I RECOLLIDA
SELECTIVA
7- ACTIVITATS DE FOMENT DEL RECICLATGE i CREACIÓ DE LA
MASCOTA DEL RECICLATGE: “CUDI”
8- CAMPANYES DE RECOLLIDES SELECTIVES PER A GRANDS
PRODUCTORS I ZONES PEATONALS.
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1- DISTINTIU ECOTURÍSTIC PER A ESTABLIMENTS TURISTICS AMB
GESTIÓ AMBIENTAL.
En 1994, es va posar en marxa des de l'Ajuntament d'Alcúdia la concessió d’un
"Distintiu Ecoturístic" com reconeixement d’aquells establiments turístics que
adoptessin comportaments respectuosos amb el medi ambient.
Aquesta iniciativa s’engloba en una declaració d’intencions molt més àmplia, que
va dur a nomenar a Alcúdia: "Municipi Ecoturístic" en 1992. Aquesta declaració
expressava la voluntat existent de respectar i protegir el medi ambient des de
l'Ajuntament, en tots els seus àmbits d’actuació. En anys posteriors, i seguint amb
aquesta filosofia es va posar en marxa l'Agenda Local 21 del municipi d'Alcúdia.

Des de llavors, l'Ajuntament d'Alcúdia ha seguit apostant per la iniciativa
d’atorgar un segell de qualitat ambiental voluntari: el “Distintiu Ecoturístic” als
establiments hotelers i de restauració que tenen en compte el respecte al medi
ambient en la seva gestió. La concessió d’aquests distintius ha contat amb el
reconeixement dels empresaris hotelers de la zona i dels principals
touroperadors internacionals.
Per a l’obtenció del Distintiu Ecoturístic s’han de complir un total de 13
requisits, uns son obligatoris i altres son optatius. Els requisits son:
1- Realització d’un Curs de turisme i gestió del medi ambient
2- Reducció de fems i recollida selectiva
3- Us de materials reciclats i de productes ecològics
4- Estalvi en el consum energètic
5- Estalvi en el consum d’aigua
6- Evacuació de les aigües residuals
7- Eliminació de renous
8- Gestió ambiental de les zones enjardinades
9- Respecte mediambiental
10- Informació als clients
11- Respecte al medi cultural i lingüístic
12- Decoració i manteniment dels edificis
13- Menús regionals
Per a promocionar el “Distintiu Ecoturístic” a nivell nacional i internacional,
s’han editat diferents fulletons en varis idiomes i que inclouen fotos i el llistat
dels establiments que ho posseeixen i el significat de la declaració de municipi
ecoturístic.
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En setembre de 2007 es va aprovar la documentació i el reglament per poder
concedir el Distintiu Ecoturístic a les instal·lacions nàutiques del municipi; en la
primavera de 2008, es va obrir el termini de sol·licitud per primera vegada.

LLISTAT D’ESTABLIMENTS AMB DISTINTIU ECOTURISTIC.

2008-2009
HOTELS
Aparthotel Ivory Platja
Hotel Astoria Platja
Hotel Badia d'Alcúdia
Club Pollentia Resort
Aparthotel Alcudia Garden
Aparthotel Palm Garden
Aparthotel Viva Sunrise
Aparthotel Viva Tropic
Aparthotel Visqui golf
Aparthotel Eden Alcúdia
Aparthotel Eden Lago
ASunwing Noves Palmeres
Aptes. Sunwing Victòria
Hotel Boccaccio
Aparthotel Sol Alcúdia Center
Aptes.Sunwing les Piramides
Aptes.Sunwing les Palmeres
RESTAURANTS
Rest. Miramar
Rest. Don Vitto
Rest. Can Costa
Rest. La Portassa de Can Costa
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2.- PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE LES PLATGES D'ALCÚDIA
L’any 2005, es va incorporar al Pla d’Acció d’Alcúdia el projecte de “Pla de
Gestió Integral de les Platges d'Alcúdia”, al considerar que les diferents
platges del municipi, a més a més de ser un dels majors atractius turístics, són
uns ecosistemes naturals complexos que s’han de conservar.
El municipi d’Alcúdia té més de 40 Km. de costa i una important diversitat
paisatgística amb les seves 11 platges obertes a dues badies. Les diferències
entre cada una d’aquestes platges fan necessari que la seva gestió s’adapti a
les seves característiques tant morfològiques com de serveis, ja que s’inclouen
des de platges en estat natural (com el Coll Baix) a platges molt urbanes
(Platja d'Alcúdia).
El primer pas del Pla de Gestió Integral de les platges d'Alcúdia, va consistir en
determinar la situació inicial de gestió que es realitzava en cada una de les
platges. Posteriorment, es va fer la valoració de totes les activitats i serveis
existents, així com la incidència ambiental que tenen, amb la finalitat
d’aconseguir una gestió més respectuosa amb el medi ambient, i un major grau
de satisfacció dels usuaris.
A l’estiu de 2006, es va realitzar la primera fase de l’estudi amb l’anàlisi de les
11 platges del municipi. Es van definir: la gestió actual dels serveis, els
aspectes ambientals, les situacions d’emergència, etc. i també es van valorar
les enquestes realitzades als propis usuaris de les platges i els col·lectius o
entitats relacionades.
Per a millorar la gestió de les platges es van proposar 9 línies estratègiques
que definien accions específiques per a desenvolupar en cada platja. Són:
- Socorrisme i vigilància
- Millora dels serveis oferts
- Manteniment i control dels serveis
- Neteja de l’aigua i de les platges
- Senyalització i informació
- Accessibilitat a les platges
- Activitats lúdiques i esportives
- Ús eficient dels recursos naturals
- Minimitzacions d’impactes
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Durant els estius següents, (2006,2007,2008) es van intentar aconseguir els
objectius plantejats a cada platja. Aquests objectius han tingut un seguiment
mitjançant la determinació d’indicadors.
Al final de la temporada turística, es revisan els resultats per a poder avaluar la
seva eficàcia i compliment. Al mateix temps, es fan unes reunions mensuals, en
les quals participaven tots els sectors implicats en la gestió de les platges;
d’aquesta manera s’han pogut intercanviar opinions i suggeriments i conèixer
l’estat de les platges en tot moment.
Entre les accions més rellevants proposades en el Pla de Gestió Integral de les
platges d'Alcúdia i que ja s’han realitzat estan:

1) Edició d'un fullet en quatre idiomes de “Conèixer la Posidonia
oceànica”
En el fullet s’explica en quatre idiomes (espanyol, català, anglès i alemany) la
importància de la presencia d’aquesta espècie per la bona conservació de les
platges i de la arena.
Aquests fullets estan disponibles a les oficines de turisme i també als llocs de
lloguer d’ombrel·les i hamaques a la platja, de manera que els usuaris coneguin
la importància de deixar les algues a les platges durant els mesos d’hivern, i no
associïn la seva presència amb falta de neteja. (S’adjunten fullets)

2) Protecció de zones dunars i instal·lació de panells informatius
En el seguiment del Pla de Gestió ambiental dels platges d'Alcúdia es
delimitaren 3 unitats de sistemes dunars presents al litoral amb diferents
mesures i estat de conservació. Aquestes són:
-

Duna de la Platja de Sant Pere
Duna en la zona de Ciutat Blanca
Zona dunar del 2º sector (zona del Pinaret)

Donada la seva importància, es va proposar adoptar una sèrie de mesures
d’adequació, protecció i de difusió dels seus valors ambientals. Aquestes
mesures són:
-

Eliminació de plantes invasores i retirada d’infraestructures antròpiques
a les dunes.
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-

Col·locació d’una barrera física (pilons de fusta + barana de corda).

-

Realització i instal·lació de panells informatius a la zona del valor dels
ecosistemes dunars i recomanacions per a la seva conservació. Per a
aprofitar la instal·lació dels panells informatius, també s’inclou en els
mateixos, informació de la importància de la presència de la Posidònia
oceànica a les zones litorals.

Els citats cartells mesuren 1,20x1,20 m i estan col·locats a unes marquesines
de fusta a totes les platges d'Alcúdia. Aquests cartells tenen informació de dos
temes diferents: uns sobre la Posidònia oceànica (complementant els fullets
anteriorment citats) i uns altres, sobre la importància dels sistemes dunars.
(S’adjunten fotos)
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3.- CAMPANYA D'ECOAUDITORIAS DOMÈSTIQUES
El projecte de: ECOAUDITORIES DOMICILIARIS AL MUNICIPI
D'ALCÚDIA, “MEDIAMBIENT A CA TEVA”, té l’objectiu de dinamitzar la
participació ciutadana dins del procés de l'Agenda Local 21 (AL21) al municipi
d'Alcúdia i està enfocada, tant a nivell individual de cada ciutadà, com a nivell
familiar.
Els objectius d’aquesta iniciativa eran:
- Dinamitzar la participació ciutadana en el procés de AL21 del municipi.
- Informar a la població sobre el grau de sostenibilitat dels seus
comportaments diaris.
-

Educar a la població sobre les implicacions del seu comportament diaris,
tant a l’habitatge com pel que fa al transport.

a) Campanya de Comunicació de la iniciativa “Mediambienta ca teva”
En primer lloc es va fer una campanya de comunicació per donar a
coneixer la iniciativa a través de diversos canals:
- Anuncis a través dels canals de comunicació disponibles a nivell local: ràdio
local, premsa local, uns altres.
- Xerrades explicatives a la població; Convocatòria a la població per barris per a
explicar-los la iniciativa.
- Edició i distribució de díptics informatius distribuïts a la població.
- Visites porta a porta informant sobre la iniciativa a tots els habitatges.
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b) Ecoauditories sobre els hàbits diaris de cada habitatge
S’han dut a terme diverses campanyes per a la inscripció voluntària de
ciutadans per a la realització de l’auditoria ambiental dintre de la seva llar. El
programa d'ecoauditories sobre hàbits diaris s’han realitzat a una mostra
representativa de domicilis del municipi per part de tècnics especialitzats.
En aquestes auditories s’han avaluat els aspectes ambientals que es
mostren en la taula a continuació, sobre la base d’un qüestionari exhaustiu
emplenat per part del tècnic de l’empresa amb ajuda del representant de
l’habitatge.

ENERGIA

AIGUA

Consumo energètic

Consum domèstic

Aïllament

Elements d'estalvi

Climatització

El jardí

Aigua calenta sanitària
Electrodomèstics

-

Etiquetat

consum energètic
MOBILITAT

RESIDUS

Energies
renovables
Dades sobre
consum vehicle privat

Generació de residus a la casa

Tipus de transport urbà

Separació a origen
Compra responsable

c) Resultats de les Ecoauditories

8

Ajuntament d’Alcúdia
Àrea de Medi Ambient
Carrer dels Albellons, 2 07400 Alcúdia
mediambient@alcudia.net
971 89 71 07

_______________________________________________________________
La fase “inicial” d'ecoauditories es va desenvolupar durant novembre de
2006 i primavera de 2007, amb unes 50 cases ecoauditades.
Per a la realització de l'auditoria ambiental es van preparar uns qüestionaris
amb els següents àmbits ambientals:
1- Consum energètic i mobilitat
2- Consum d’aigua domèstica i fitxa de registre de consums
3- Gestió de residus domèstics i compra sostenible
Els qüestionaris són emplenats pel tècnic de medi ambient que fa
l’ecoauditoria a la casa amb ajuda del representant de l’habitatge i són la base
que permet realitzar un informe final personalitzat per a cada llar. L'informe
conté recomanacions per a una millora en els seus consums, així com
informació ampliada sobre qualsevol àmbit sol·licitat.
També es va regalar a cada casa ecoauditada un joc de 3 bosses de
separació de residus (embalatges, vidre i paper/cartró) i d’un kit d’estalvi
d’aigua compost per dos difussors per a aixetes, un contrapès per a cisternes
de WC i una borsa per a estalvi d'aigua en el WC. Els regals eran lliurats al
final de la visita.

Joc de 3 bosses de reciclatje de residus (envasos, paper/cartró, i vidre)
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4- ITINERARIS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES: “CONEIX
LA NATURA A ALCUDIA”

L’Ajuntament d’Alcúdia ha considerat molt necessari fer un programa
d’educació ambiental a les escoles que doni a conèixer els principals
problemes ambientals referits al propi municipi.
El programa educatiu “Coneix la Natura a Alcúdia” inclou 5 itineraris, que
s’han desenvolupat per monitors del GOB (Grup Balear d’Ornitologia I Defensa
de la Naturalesa). Els itineraris proposats pretenen incidir sobre el medi
ambient urbà i natural, a partir de sortides per espais naturals del municipi amb
importants valors ambientals (Alcanada, La Victòria, Puig de Sant Martí, etc.).
Per facilitar el desenvolupament de les activitats, l’Ajuntament d’Alcúdia ha
encarregat l’edició del material necessari per fer aquests itineraris. Els
quaderns editats es repartiran a tots els centres escolars d’Alcúdia i d’aquesta
manera, les activitats podran dur-se a terme per els mateixos professors.
Dins del curs escolar 2006/07, s’editaren els quaderns de 5 itineraris dirigits
a diferents nivells educatius:

• ELS NOSTRES AMICS ELS ANIMALONS (Educació Infantil)
Itinerari urbà pels voltants del centre educatiu per observar animalons. Té un alt
component lúdic. Consta de tres parts: introducció a l’aula, sortida pels voltants
de l’escola i conclusions a l’aula. Durada: 3 h i mitja.
• DESCOBRIM EL BOSC DE LA VICTÒRIA (1r-4t de Primària)
Itinerari dins el bosc de la Victòria, amb nombroses aturades per realitzar
activitats lúdiques i sensibles. Durada 3 h i mitja.
• PASSEIG PER ALCANADA (3r-6è de Primària)
Itinerari per la zona litoral d’Alcanada. Conté activitats de descoberta,
coneixement, observació, i investigació del medi, especialment el marí. Durada
3 h i mitja.
• ALCÚDIA A LA VISTA! (ESO)
Itinerari pel Puig de Sant Martí. Té dues parts: de pujada es fa una descoberta
de l’entorn; a dalt del Puig es fa interpretació del paisatge. Durada: 3 h i mitja.

•

OBSERVAR OCELLS A MARISTANY (3r-6è de Primària)
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Itinerari per la zona humida de Maristany. Gràcies a la riquesa ornitològica
d’aquesta, les activitats a realitzar, a més de consistir en la descoberta i
investigació del medi, van especialment dirigides al coneixement i observació
de les aus. Durada 3 h i mitja.
La realització d’aquestes activitats es fa dins el curs escolar, deixant la
temporalització a càrrec de cada centre educatiu per que ho puguin adaptar
millor a la seva programació del curs. Els encarregats de posar en marxa el
projecte son els propis professors de cada cicle; en els casos en que es
considera necessari, se demana ajuda a un monitor extern.
S’adjunten fotos dels itineraris
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5- ESTADES AMBIENTALS EN FAMILIA A L’ALBERG DE LA VICTORIA

Aquesta proposta va adreçada a totes aquelles famílies interessades en la
conservació i el respecte del medi ambient. Hi compren activitats dirigides als
pares i mares i d’altres per als fills, estant aquestes separades en diferents
grups d’edat per tal de poder treballar amb ells de la manera més adient
possible.
Les estades ambientals en família començan el dissabte al matí (arribada de
9 a 10 h.) i acaban el diumenge després de dinar. Cada una de les activitats a
realitzar te una duració de 2 hores i mitja, depenent de cada un dels grups.
Els caps de setmana disponibles per a les estades han estat els següents:
En 2008:
- 11 i 12 d’octubre,
- 18 i 19 d’octubre i
- 25 i 26 d’octubre.
En 2009:
- 28 i 29 de març
- 25 i 26 d’abril
- 9 i 10 de maig
Durant el transcurs del cap de setmana s’han realitzat diferents activitats per a
els nins i els pares i cada un dels grups les realitzarà per separat per tal de
poder assolir els objectius marcats per a cada una de les edats participants.
SENDERISME A LA VICTÒRIA (ADULTS)

Durant el matí es porta als pares i mares assistents a les estades a fer una
caminada pels entorns de la Victòria per tal de poder gaudir del paisatge, de la
fauna i de la flora present en aquest espai tan emblemàtic d’Alcúdia.
XERRADA “COM EDUCAR EL MEU FILL” (ADULTS)

Durant el capvespre, a la vegada que els petits estan fent una activitat adient
per la seva edat s’ofereix als pares i mares una xerrada a càrrec d’una
psicòloga experta en el tema, allà on es xerra de diferents eines i tàctiques per
intentar millorar l’educació dels nostres fills.
Durant la conferència els pares poden fer preguntes i tractar diferents temes
amb els que estiguin interessats.
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SORTIDA DIDÀCTICA (NINS)

Les sortides didàctiques són la millor eina per fer educació ambiental, ja que
no hi ha lloc millor per formar en valors de respecte cap el medi ambient, que al
mateix entorn. La Victòria és un punt emblemàtic del municipi i per tant es un
espai ideal per a la realització d’aquestes jornades, ja que els nins poden
interactuar amb les diferents espècies, tant de fauna com de flora presents a
aquest espai natural. Les activitats s’acompanyan d’una sembra d’arbres i
d’una visita a la platja.
ACTIVITATS LÚDICO - AMBIENTALS (NINS)

Per tal de fomentar nous hàbits entre els més joves de la casa es proposa
realitzar una activitat en la que els al·lots podran participar en un joc didàctic
divertit i participatiu.
El joc consisteix en un gran taulell amb graelles de colorins, on els al·lots,
prèviament separats per grups, han d’anar encertant una sèrie de preguntes
relacionades amb el medi ambient i superar diverses proves relacionades amb
aquesta temàtica per tal d’arribar a la darrera graella i acabar el joc.
En el cas de nins més petits, poden gaudir d’un conta-contes, “Na Ferrereta, el
calàpet xerraire” i una activitat posterior de pintura relacionada amb el conte.
TALLER FAMILIAR: JUGAM AMB LES DEIXALLES! (FAMÍLIA AL COMPLET)

L’activitat del darrer dia s’ofereix a pares i fills per tal de concloure les estades
de manera conjunta amb la realització d’un taller de creació de titelles.
Les famílies al complet son les encarregades de donar un altre ús a les
diferents deixalles i convertir-les en una eina lúdica per a la posterior
representació d’un conte, en el que tots participaran i durant el que es portarà a
terme una dinàmica de grup per fer una valoració del cap de setmana.

**Nota 1: cada família haurà de dur material de deixalla (per exemple: rotllos de
paper de wàter i de cuina, palanganes de porexpan (fruita, verdura i carn), pots
de iogurt, tetrabrics, taps de diferents envasos, tela vella, llana, botons, etc.) i
algun calcetí per a poder realitzar el taller.
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6- MILLORES EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS I RECOLLIDA SELECTIVA

a) Soterrament contenidors de fems i de recollida selectiva.
Durant 2005, 2006 i 2007, i subvencionat pel Consell de Mallorca dintre del
programa MALLORCA NETA, s’ha dut a terme el soterrament de contenidors
de RSU i de recollida selectiva en punts conflictius del municipi. D’aquesta
manera es minimitza l’impacte visual dels contenidors en zones turístiques i
s’eviten problemes de males olors, amb la qual cosa queda afavorida la imatge
del municipi.
Concretament, als anys 2005 i 2006 se soterraren contenidors de RSU de la
part exterior de les muralles del centre històric d'Alcúdia. Donada la gran
acceptació que la mesura va tenir entre els ciutadans, a l’any 2007 es va
continuar soterrant contenidors en aquestes mateixes zones i unes altres del
Port d'Alcúdia, però en aquesta ocasió, de recollida selectiva (paper, vidre i
envasos). (S’adjunten fotos)
Actualment, s’han soterrat 11 punts (abans problemàtics), i es pretén seguir en
aquesta línia d’actuació, ampliant el nombre de punts any per any. Durant 2009
es dura a terme el soterrament de contenidors en dos punts del municipi:
- Port d’Alcúdia (Carrer Ciutadella):
- 4 contenidors de RSU
- 3 contenidors de recollida selectiva (paper/cartó, vidre i envasos)
- Alcúdia (Passeig de’n Pere Ventayol, cases de can ramis):
- 3 contenidors de RSU
- 3 contenidors de recollida selectiva (paper/cartó, vidre i envasos)
b) Contenidors per a restes de poda
A l’estiu de 2006 l'Ajuntament va col·locar 80 contenidors de 1.000 l de
capacitat de color marró per a la recollida selectiva de restes de poda. Aquests
contenidors s’han repartit majoritàriament a les zones residencials d’habitatges
unifamiliars que conten amb grans extensions enjardinades. A aquestes zones i
en determinades èpoques de l’any, es generen grans quantitats de restes
vegetals, que habitualment van a parar als contenidors de RSU.
Aquesta actuació es va acompanyar d’una campanya informativa amb adhesius
als contenidors i edició d’uns fullets informatius repartits als veïns d’aquestes
zones.
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Donat el gran èxit en l’ús d’aquests contenidors, a l’any 2007 es va ampliar el
seu nombre fins als 180 que hi ha instal·lats actualment. (S’adjunten fotos)

c) Tancaments de fusta per als contenidors
Per eliminar l’impacte visual que els contenidors provoquen a determinades
zones del municipi, l’any 2008 se va optar per situar-los dins tancaments de
fusta acordes amb l’entorn natural dins el qual es troben. Així, varen realitzar
l’actuació en 2 punts: un punt a la zona d’Alcanada i un altre punt a la zona de
Bonaire. L’any 2009 es continuarà en aquesta línia.
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7- ACTIVITATS DE FOMENT DEL RECICLATGE i CREACIÓ DE LA
MASCOTA DEL RECICLATGE: “CUDI” EN 2009.

GENER
Per facilitar el reciclatge, i arrel de sol·licituds rebudes dels ciutadans, es
crearan 5 noves àrees d’aportació, amb els contenidors corresponents a les
3 fraccions: paper/cartó, vidre i envasos.

FEBRER
- ACTIVITAT EDUCATIVA SOBRE RECICLATGE: “JUGAM AMB EN CUDI”.
Els nins de 1r i 2n de primària de totes les escoles del municipi visiten
la biblioteca municipal de Can Torró, on Na Magblau, la conta-contes de la
biblioteca, juntament amb en Cudi, la mascota de la campanya de reciclatge
“Quan tu recicles, tots hi guanyam. Alcúdia Sostenible” (iniciada en abril de
2008) duen a terme un petit joc per introduir als nins en el món del
reciclatge.

MARÇ: MES DEL RECICLATGE
1) Al llarg del mes s’han realitzat diferents activitats per a fomentar el reciclatge
i la reutilització de determinats materials a nivell domèstic.
-

DIJOUS 5: CURS DE COMPOSTATGE DOMÈSTIC

-

DISSABTE 14: TALLER: “ELABORACIÓ DE SABÓ RECICLANT OLI”

-

DISSABTE 21: FESTA INFANTIL: TOTS A RECICLAR!!!

-

DISSABTE 28: VISITA AL PARC DE TERNOLOGIES AMBIENTALS

2) Lliurament de contes relacionats amb el reciclatge a tots els nins de 1r i 2n
de primària del municipi.
3) Lliurament de 30 contenidors marrons de 10 l de capacitat, per a la recollida
de matèria orgànica destinada a l’elaboració de compost en el centre, al
Col·legi S’Hort dels Fassers d’Alcúdia.
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ABRIL I MAIG
- INSTAL·LACIÓ DE 12 ILLES ECOLÒGIQUES A LA PLATJA D’ALCÚDIA.
S’instal·laran 12 illes ecològiques a la platja d’Alcúdia per fomentar
el reciclatge entre els usuaris. Cada una d’elles consistirà en 3 contenidors
de 120 litres de capacitat per a la recollida de les 3 fraccions bàsiques: verd
per a vidre, groc per a envasos i blau per a paper-cartó.
Amb intenció que les illes siguin utilitzades correctament per tots els
ciutadans, cada contenidor disposarà d’una ferratina que indicarà el material
a recollir en cinc idiomes amb un dibuix molt gràfic.
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8- CAMPANYES DE RECOLLIDES SELECTIVES PER A GRANDS
PRODUCTORS I ZONES PEATONALS.
Els grans productors de residus, com establiments hotelers i alguns comerços
de grans dimensions, disposen de contenidors adaptats a la recollida selectiva,
per a descongestionar els contenidors de les vies públiques.
L’any 2008, i amb la intenció de millorar la imatge de la zona turística, els hotels
interessats en posar en marxa aquests tipus de recollida, havien de dur a terme
qualque actuació per evitar que els contenidors es poguessin veure des de la
via pública (normalment s’ha optat per un tancament de fusta o una paret
vegetal). Aquest any 2009, són més els establiments que s’han afegit a la
iniciativa.
Se segueix realitzant el servei de recollida porta a porta, que a l’any 2001 es
va realitzar de forma pilot per a bars i restaurants (vidre i paper/cartró) i
comerços (paper/cartró) a zones peatonals del casc urbà d'Alcúdia i del Port
d'Alcúdia. Aquesta recollida està funcionant de forma molt satisfactòria i
d’aquesta forma, s’evita que els contenidors de recollida selectiva de la via
pública quedin plens de manera ràpida.

-FOMENTAR LA RECOLLIDA SELECTIVA D’OLI VEGETAL USAT ENTRE
TOTS ELS BARS I RESTAURANTS DEL MUNICIPI.
Arrel de la campanya de reciclatge abans esmentada, l’estiu de 2008, 30
establiments de restauració nous varen optar per dur a terme la recollida
selectiva d’aquest residu.

-LLIURAMENT DE 50 CONTENIDORS DE 90 L AMB RODES PER A LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE A BARS I RESTAURANTS.
S’ampliarà la recollida porta a porta de vidre per a bars i restaurants amb 50
contenidors de 90 l. amb rodes. El lliurament es farà el 17 DE MAIG: DIA
MUNDIAL DEL RECICLATGE.
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