MEMÒRIA GRÀFICA: TONA.NET@, ÉS COSA DE TOTS
Durant el 2012 es detecta que a Tona, hi ha tota una sèrie de veïns que no fan bé la
separació de residus, això suposo un augment de bosses al carrer i alhora genera una
imatge de deixadesa que no es desitja. També hi ha un lleuger augment de la fracció
de rebuig i una disminució de la qualitat dels residus recollits. Ja sigui per la pròpia crisi
o per la deixadesa dels sistema de recollida porta a porta. Aquest fet, conjuntament
amb la presència continuada de caques de gos al carrer i de diferents actuacions
incíviques a la via pública, fa que s’iniciï una campanya de civisme, l’ajuntament
conjuntament amb la Mancomunitat, durant l’abril del 2013.
Sota el títol Tona.net@, és cosa de Tots! s’engega la campanya amb l’objectiu
d’augmentar la qualitat dels residus recollits, disminuir la fracció de rebuig que va a
parar directament a l’abocador i així augmentar els nivells de recuperació i reciclatge
dels residus recollits a Tona. Això comporta una millora de resultats i de la imatge del
poble minimitzant la presència de bosses al carrer i a les papereres. Alhora també
s’actua sobre els propietaris dels animals de companyia per tal de que aquests recullin
els excrements de la via pública i es treballen diferents actuacions incíviques que es
detecten al municipi.
MATERIAL GRÀFIC DE LA CAMPANYA
-

Mascota amb diferents aplicacions

-

Vinils papereres

-

Pancartes genèriques:

-

Pancartes de personatges o col·lectius del poble: Imatges de persones reconegudes

al municipi de diversos àmbits.

-

Quadríptics genèrics de campanya (3500 unitats)

-

Flyers informatius campanya per entregar a les escoles:

-

Adhesiu/placa parcs i jardins a on s’identifica que s’han de tirar els papers a la
paperera.

-

Fitxa plantada d’arbres.

-

Etiqueta arbre.

-

Tríptic informatiu ordenança animals de companyia.

-

Carta informativa

-

Blog de la campanya.

MATERIALS DE SUPORT A LA CAMPANYA

-

Exposició “Re-cicles”

-

Pancartes practica be el recicling

-

Quadríptics informatius reciclar és fàcil

-

Plafons informatius resultats Tona

-

Entrega de compost gratuït

EXECUSIÓ DE LA CAMPANYA
A inicis de l’abril del 2013, es presenta la campanya a la sala de plens de l’ajuntament
de Tona i l’endemà es fa una festa d’inici a la plaça major. Durant la festa els nens van
gaudir de diferents tallers ambientals, van jugar amb jocs reciclats i finalment es va
clausurar l’acta amb l’actuació del Mag Pota.

Durant la campanya es va treballar amb les escoles i es va aprofitar per fer
conjuntament una plantada d’arbres a una zona ubicada a davant del polígon.

Seguidament, aprofitant la diada de Sant Jordi, la Mancomunitat va fer una parada
informativa de resultats a la plaça major del municipi i a més, es va fer entrega de
compost a tothom qui venia.

També es va treballar conjuntament amb l’àrea de dinamització de la gent gran de la
Mancomunitat i es van portar a terme diferents actuacions amb la gent gran de Tona
incloses dins les activitats de la setmana de la gent gran. Un dia es va fer un taller de
sabó i al cap d’una setmana, es van visitar les instal·lacions de la mancomunitat a on
van poder conèixer el sistema de gestió de les deixalles.

Durant aquest període, amb l’ajuda de l’informador ambiental de la mancomunitat,
s’han anat fet visites a domicili per fer un recordatori al veïns del sistema de recollida i
classificació dels residus generats a les llars de Tona. Pel què fa al servei de recollida es
deixen les bosses que estan mal fetes i en cas de ser identificades se’ls visita i/o bé
se’ls fa arribar una carta del mateix ajuntament informant de que no porten a terme la
correcta separació dels residus generats a la llar.
De forma paral·lela a totes aquestes actuacions, es fa arribar informació al ciutadà per
fomentar l’ordenança municipal de tinença dels animals de companyia. Amb l’ajut de
la Policia local vestida de paisà es fa campanya i alhora es multen a les persones que
deixen les caques del gos al carrer o bé que no el porten lligat.
Finalment, passat més de mig any des d’inicis de la campanya, es detecta una imatge
més neta del municipi, un augment en la qualitat dels residus recollits i una disminució
de la presència de caques al carrer des de que s’ha portat a terme sancions al respecte.

