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Un espai públic net

de què i de qui depèn?

4 joves de Celrà en parlen amb en Dani Cornellà

Què val

tenir el poble net?
Els recursos esmerçats

I la gent,

què en pensa?
Opinions i suggeriments ben diversos
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A Celrà...

fes com a casa

Un espai públic net

de què i de qui depèn?
4 joves de Celrà i en Dani Cornellà,
l’alcalde del poble, en parlen una estona.

S

eiem en Dani (alcalde), l’Aitor (2n d’ESO), la Mariyama (2n
d’ESO), la Fatoumata (1r d’ESO), la Fatu (1r d’ESO) i l’Eugènia
(tècnica de l’Àrea de Joventut) i parlem del poble...

Dani: Trobeu que Celrà és prou net?
Mariyama: Jo crec que és net.
Aitor: Depèn de la zona... Hi ha llocs que es veuen més bruts que d’altres.
Fatu: Sí. Per exemple, la zona de les monges sovint és molt bruta.
Mariyama: Hi ha gent que llença les peles
de les pipes a terra... i bosses, papers...
Dani: Quan veieu que hi ha persones que
fan això, els digueu alguna cosa?
Mariyama i Aitor: No els diem res.
Ens fa por que s’enfadin i que siguin ells qui
ens diguin alguna cosa a nosaltres.
Fatu: Recordo el dia que una de nosaltres
va llançar una llauna al camp i l’Eugènia ho
va veure passant amb el cotxe. Es va aturar
i ens va renyar (rialles).
Dani: Què proposaríeu perquè la gent no
embrutés tant?
Mariyama: Els veïns netegen una mica el
carrer al meu barri. Si ho fes més gent...
Dani: Abans, al poble, cadascú sortia i
escombrava el davant de casa seva o la
seva cantonada. Com que ho feia gairebé
tothom, es notava molt.
Mariyama: També podem penjar cartells.
Aitor: La gent no en fa cas... Hauria de ser
alguna cosa nova.

Aitor: Podríem recollir brossa i que es
pogués canviar per alguna cosa, una
beguda, una bossa de snacks...
Dani: Vaig visitar Alemanya i allà tenen
un sistema que es basa en això que dius:
Si compres una beguda en pagues
l’envàs. Després, si el retornes, et tornen
una part del seu cost. Amb aquest
sistema han aconseguit reduir molt la
presència d’envasos llençats als carrers, a
les papereres i a la brossa en general.
Passa que això s’hauria de posar a la
pràctica a tots els municipis perquè, si
no, tindria lloc la picaresca de venir gent
d’altres pobles a canviar els envasos
aquí.
Mariyama: Si les persones veiessin tota
la brossa junta, s’adonarien de la realitat.
Eugènia: Ben pensat! Si organitzéssim
un brigada de joves per recollir brossa
durant un dia, després podríem mostrar
tot el que hem recollit en un acte en
forma de berenar a la piscina... Què us
sembla?
Mariyama: Podria estar bé, sí!
Aitor: Bé!
Fatoumata: Això faria efecte! El poble
seria una mica més net, la gent s’adonaria de la brutícia que generem i nosaltres
faríem un bon berenar i una festa!

I de cara al futur,
què?
A Celrà, el principal objectiu de futur
pel que fa a la gestió dels residus
municipals i la neteja viària és
aconseguir la plena implantació de
sistemes sostenibles que permetin
reduir al màxim la generació de
residus, augmentar l’eficàcia de la
recollida selectiva, la seva gestió, el
reciclatge i la reutilització.
Per aconseguir-ho, la implicació de
la gent és fonamental i, per tal de
fomentar-la, estem dissenyant per a
aquest any 2019 un conjunt d’iniciatives que pensem que motivaran
tots els col·lectius: escoles, entitats,
comerços, empreses, etc. Seran
accions informatives, culturals i
lúdiques en les quals tothom podrà
participar i dir-hi la seva.
Un poble més net, sostenible i
eficient comportarà avantatges
econòmics i socials perquè reduirà
la partida municipal destinada a
aquestes funcions i ajudarà a
millorar la qualitat de la resta de
serveis municipals.

Què val tenir
el poble net?
Mitjans materials

Mitjans humans

El poble creix i cada vegada cal
més inversió per mantenir un
servei de neteja municipal que
arribi a tots els racons del poble.
Tots volem un poble net i això
no és pas barat. La implicació
ciutadana és fonamental per
alleugerir uns costos que
acabem pagant tots.

El cost anual del personal
municipal de neteja és de
71.917,57 euros. Inclou un
conductor de la màquina de
neteja a temps complet, un
peó a temps complet i un peó a
mitja jornada.

L'Ajuntament va adquirir el juny
de 2017 una nova màquina de
neteja viària que va costar
132.192,50 euros. La inversió va
comptar amb una subvenció de
la Diputació de Girona de
45.700 euros. Aquesta adquisició va ser necessària a causa de
l’antiguitat de la màquina de
què disposàvem, adquirida el
2005, els costos de reparació i
manteniment de la qual
s’havien disparat els darrers
anys.
La despesa no s’atura aquí. El
cost en material de neteja és
molt divers i abasta tota mena
productes, eines, reparacions,
etc. El manteniment i amortització de vehicles, material i
productes té un cost de
25.484,91 euros anuals

El poble s’ha fet gran i
cal fer molta feina
diàriament amb
recursos humans
limitats.
El servei extern de neteja viària
té un cost de 15.050,28 euros
anuals, que pot variar en funció
dels dies feiners que té cada
mes. Aquest servei consta de
dues hores diàries destinades a
canviar les bosses de les papereres i cinc hores diàries de
reforç de la neteja viària.

Depèn de tu!
Mantenir els carrers i places nets
depèn sobretot de tu. La nostra
actitud condiciona el comportament
dels nens i nenes i per això cal que les
persones adultes donem exemple de
civisme recollint les caques del gos,
no llençant res a terra o utilitzant
correctament les papereres. No
podem delegar la nostra responsabilitat només en l’Administració
pública. Al carrer, a la botiga, a la feina
o a casa, cal que siguem conscients
de la necessitat de respectar el medi i
els espais comuns i que ho expressem amb la nostra actitud. Quan
trobes els carrers bruts d’excrements,
d’embolcalls de plàstic, de llaunes o
de closques de pipes, no és per
manca de neteja, és per la manca de
civisme de les persones que han
embrutit un espai que és de tothom.
Si vius a Celrà, quan siguis al carrer, a
la plaça o al parc... fes com a casa!

I la gent,

què en pensa?
Millor que
ahir... tant
de bo pitjor
que demà
Des de la meva arribada al poble,
l’any 2002, fins a l’actualitat, hi ha
hagut una millora molt considerable en relació amb la neteja de
places i carrers.
Des de fa un o dos anys, les places
com la de l’Ateneu o la de l’Ajuntament es mantenen més netes i
cuidades. És possible que l’esplanada on es fa el mercat setmanal sigui
una de les zones on s’acumula més

cada vegada es veu menys als
nostres barris. Ara, en termes generals, només s’ocupa de la neteja de la
via pública l’Ajuntament i no pot
arribar a tots els racons per les seves
limitacions pressupostàries i de
personal. Podem concloure que s’ha
avançat molt pel que fa a recursos

L’experiència
del passat per
a les reflexions
d’avui
Els usuaris del taller de manteniment de memòria i informàtica, que
sumem un total de 30 persones,
volem donar la nostra opinió sobre
el civisme i la neteja de la via pública. Les conclusions a què hem
arribat i que compartim totes i tots
són les següents: recordem que anys
enrere no hi havia tanta maquinària
com ara, però tenim la sensació que
la gent del poble era més respectuosa i no gosava llençar brossa al
carrer. Cal remarcar que cadascú
tenia cura de la seva part de vorera i
contribuïa al bon estat general de la
via pública. Això, que abans es feia a
diari i que ajudava a la imatge general del carrer, és una pràctica que
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brutícia. Algunes vegades les papereres contenen bosses d’escombraries. També a la zona del pavelló
esportiu, la brigada de neteja hi
hauria de passar més sovint, ja que
els caps de setmana s'hi fa botellón i
pícnics i hi queden moltes restes de
menjar i begudes.
Crec que s’ha millorat molt en la
neteja de les places, però s’hauria
de seguir amb la sensibilització i
informació sobre les cloves de pipes
que es llencen a terra.
Per últim, han disminuït els excrements de gossos però s’hi ha de
continuar treballant.
Stefan Gheorghe

res i agraïm els recursos que s’hi
destinen, però hi ha detalls i aspectes concrets que es podrien cuidar
més. Per exemple, a la tardor
s’acumulen moltes fulles al carrer i
mai s’arriba a fer net. El poble ha
crescut molt i potser el personal no
és suficient o probablement s’hi
hauria d’actuar més
sovint. Les màquines de neteja estan
molt
bé,
però
voldriem fer notar
que
es
veuen
poques escombres,
que arribarien a
llocs on la maquinària no té accés.

“Cadascú tenia cura de la seva part
de vorera i contribuïa al bon estat
general de la via pública”
tècnics, però que el respecte i el
civisme han reculat. Veiem que hi ha
persones de totes les edats que no
s’adonen dels perjudicis que generen llençant brossa indiscriminadament, no respectant la recollida
selectiva o no recollint els excrements dels seus gossos... Per més
iniciatives que prengui l’Ajuntament
per conscienciar, cal la voluntat i la
responsabilitat efectiva de la gent.
Cal reconèixer que hi ha hagut millo-

Per acabar, fem una crida perquè els
veïns recuperin el vell costum de
netejar davant de casa seva i contribuir així a oferir una imatge més
curosa del poble. La responsabilitat
és de tothom: ciutadans i Ajuntament.
Usuaris del taller de manteniment de
memòria i informàtica de Can Ponac

Per al tema del proper número: “A la meva mascota li agrada Celrà” volem saber
què en penses. Envia la teva opinió o el teu suggeriment sobre els animals de companyia i
la convivència a fescomacasa@celra.cat i serà publicat en el butlletí n. 2.
Les opinions i els suggeriments rebuts a partir d’ara relacionats amb el tema del butlletí n. 1
seran publicats a l’apartat “Fes com a casa” de www.celra.cat.

