-Nota de premsa-

Els ciutadans de Mollet satisfets amb els serveis de neteja
Aquesta afirmació es desprèn de l’enquesta realitzada a més de 150 ciutadans que s’han
apropat, durant les darreres setmanes, al Mercat Setmanal. Més del 90% dels enquestats
considera que la recollida de residus i la neteja de carrers de la ciutat ha millorat o s’ha
mantingut en els darrers dos anys, en concret, gairebé el 58% considera que el servei
municipal de neteja viària ha millorat mentre que tan sols un 6% creu que ha empitjorat.
Un resultat encara més espectacular ha estat el de la recollida de residus, el grup de
persones que ha percebut una millora del servei supera el 81% dels enquestats.
A més de la percepció positiva dels serveis municipals, els ciutadans han puntuat amb
un 6,85 i un 7,21 el grau de satisfacció pel que fa a la neteja de carrers i la recollida de
residus, i s’apunten com a millores o suggeriments més sol·licitats, la recollida d’olis
usats, que actualment només es realitza a la Deixalleria, i l’actuació per evitar la
presència d’excrements a la via pública, millorant la neteja, desenvolupant campanyes
de conscienciació o, fins i tot, sancionant els que no recullen els excrements dels seus
animals domèstics.
L’enquesta s’emmarca en una campanya per de fomentar la separació de residus, com a
millora ambiental i econòmica del servei de recollida, i per fomentar les actituds
cíviques com a eina per mantenir neta la ciutat. També s’està aprofitant aquesta
campanya per a exposar els nous contenidors, cendrers per a la via pública i les
campanyes endegades per l’Ajuntament, en les que destaquen el repartiment de
centenars de cubells per separar la matèria orgànica a casa.
L’Ajuntament està preparant per la propera tardor una espectacular acció encaminada a
fomentar la recollida selectiva, que consistirà en l’entrega de més de 23.000 paquets de
bosses de ràfia de color verd, blau i groc per a separar el vidre, el paper i els envasos de
manera més còmoda i neta. Aquests kits es lliuraran la propera tardor a tots els
domicilis de Mollet.
La millora dels serveis coincideix amb l’inici dels nous contracte de serveis de neteja i
recollida, els qual va suposar un important esforç en l’increment de personal i
maquinària i la renovació tecnològica dels equips i vehicles. Així mateix, durant els
darrers dos anys s’han incrementat les inspeccions de civisme (160 durant el 2007), que
han portat com a conseqüència els corresponents actes sancionadors als ciutadans i
comerços amb actituds poc respectuoses amb el medi ambient (108 durant el 2007), de
manera que ara és més difícil trobar bosses o cartrons fora dels contenidors, mobles
abandonats al carrer en horaris o dies que no corresponen o publicitat als vehicles
estacionats.
També cal destacar la col·laboració ciutadana, ja que ha estat clau en la millora de la
neteja dels carrers i de la recollida selectiva dels residus, en aquest sentit, més d’un 70
% dels enquestats afirma realitzar, amb major o menor mesura, la separació de les
diferents fraccions de residus, sent el paper, el vidre i els envasos els materials amb
major grau de reciclatge i la matèria orgànica la fracció amb menor acceptació. I ha

estat justament per aquest motiu, que l’Ajuntament ha iniciat la campanya de
conscienciació ciutadana, exposant els avantatges de separar la matèria orgànica i
explicant els nous projectes engegats en els darrers anys, dels quals destaquen la
recollida de la matèria orgànica de fruiteries, forns, floristeries, bars, restaurants i
escoles, així com el compostatge dels residus vegetals que es generen als horts de
Gallecs.
Properament, i finançat per una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya,
s’iniciarà un projecte per fomentar el compostatge casolà, és a dir tenir un compostador
a casa per tal de poder tractar els propis residus orgànics. Ja en la mateixa enquesta, els
serveis tècnics municipals han sol·licitat voluntaris per a participar en aquest projecte i,
dels 155 enquestats, 19 ciutadans s’hi han mostrat interessats. Tot i això el termini per
sol·licitar de participar-hi estan oberts fins passat l’agost, de manera que aquells
ciutadans interessats en participar en el projecte es poden adreçar directament a la
secció de Qualitat Ambiental (93 571 95 00) o informar-se a la pàgina web de
l’Ajuntament dedicada als temes de neteja viària i a la recollida de residus
(http://www.molletvalles.net/molletmesnet/).
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