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En general, trobem pocs contenidors. En tot el barri, només trobem
un contenidor de residus orgànics a la plaça de la Vila de Madrid. A
part d’aquesta plaça, per poder reciclar bé la resta dels residus els
veïns només es poden desplaçar a la plaça de Joaquim Xirau, al carrer
de Josep Anselm Clavé, a la plaça del duc de Medinaceli, al passeig
marítim i a la plaça d’Antonio López. Els veïns no tenen cap més opció
i per tant tota la zona més cèntrica del barri no disposa de cap
contenidor. Això implica que els veïns hagin de caminar llargues
distàncies per poder reciclar els seus residus i depositar-los en els
contenidors pertinents. Per aquest motiu, molts veïns opten pel servei
de recollida de residus porta a porta ja que resulta molt més còmode.
Però quin és el problema d’aquest servei?
Els veïns no tenen l’opció de reciclar perquè el vehicle que recull les
escombraries porta a porta no està adaptat al reciclatge i per tant
totes les bosses acaben al contenidor de rebuig.
A l’escola, reciclem els nostres residus però els contenidors de plàstic,
vidre i paper més propers es troben a la plaça Joaquim Xirau, a 350
metres. I el contenidor de l’orgànic més proper es troba a la plaça de
la Vila de Madrid, a 650 metres.

PROPOSTES DE MILLORA
1) Instal·lar més contenidors de reciclatge (orgànic, paper, vidre i plàstic) per tot el barri.
2) Adaptar els vehicles que fan la recollida de residus porta a porta al reciclatge i instaurar entre els veïns la tria dels residus també en la
recollida de porta a porta. El plàstic es podria recollir en bosses de color groc, el vidre en bosses de color verd, l’orgànic en bosses de
color marró, el paper en bosses de color blau i el rebuig en bosses de color negre. Al posar les bosses de diferents colors al costat del
portal, el vehicle que fa la recollida sabria a quin contenidor dipositar cada bossa.
3) Per tal d’aconseguir que tots els veïns del barri reciclin, es podria premiar els veïns que facin la feina ben feta i reciclin com cal. Es
podria oferir cursos gratuïts de reciclatge, compostatge i de prevenció de canvi climàtic i cura de l’entorn. Regalar entrades per anar al
cinema i oferir descomptes en les botigues del barri.

