
ANNEX IV. PROPOSTA DE CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ.

- Esborrany de campanya conscienciació ciutadana

Treballem al entorn de tres idees demanades per el client:

• Compromís social

• Transparència

• Sensació de net

Sent aquest primer esborrany una col·laboració per tal de extreure els elements que 
necessiten d’una informació pública per multiplicar els seus efectes.

 Compromís social

Dada la realitat sociològica d’una població dispersa amb elements de cases, indústries i 
nuclis  urbans petits; la primera anàlisi seria la d’un tractament diferent per cada problema 
convocant els  elements socials organitzats (PIME, AAVV, Hotelers, botiguers, etc.) per 
perdre nota de cada exposició vers crear el document que escenifiqui el compromís social 
amb punts concrets.

Creació del document i consulta definitiva. Actes  publicitaris  i signatura, escenificació 
didàctica amb signatura dels  infants a les  escoles amb motiu d’actes pedagògics a les 
escoles i institut, si s’escau, a ressenyar amb altre apartat.

Incloure en aquest documents els elements  que donin sentit a la transparència com a part 
des compromís social per part de l’ajuntament.

 Transparència

La transparència de la gestió i el compliment del compromís tindria dues vessants des de 
el punt de vista de la comunicació.

Presencia continua de l’informació, comprovable a casa (Internet) i un informador/
defensor de la neteja que visites, informes i fes el seguiment de pacte social.

Dibuix del concepte:

Un pagina web dedicada a l neteja; primera informació: el contracte de neteja amb 
l’empresa resultant de la licitació resumida: quanta maquinaria, treballadors, serveis, etc 
(un resum llegible,.)

Pacte social i qui el firma

Informació a la pagina web de l’ajuntament del volum de deixalles i el volum de reciclatge.

Valoració mensual?, trimestral? o el que es vulgui de les deixalles selectives, mesura del 
estalvi per venta? tasses d’abocador? + espai estalviat de deixalles. Acció: 
Proporcionalment als estalvis  regalar al col·legit un parell d’ordenadors o un element de 
parc infantil o llibres o que el calgui establint una causa efecte tangible per els infants 
coordinadament amb les altre accions. Dada la dispersió del veïnat la comunicació amb 

1



els infants  pot ser la manera de introduir a les cases el discurs de destriar i treure fems a 
l’hora.

Figura transparent: Defensor del compromís social

Una persona amb dots de comunicació que visites als comerciants, els  expliques les 
maneres i horaris.

Que fes un seguiment aleatori de les recollides i comproves si s’avien tret bosses poc 
despres de la recollida fent fotos amb hora i dia per despres  exposar a la AAVV, hotel o el 
que sigui la problemàtica d’aquell lloc d’abocament de manera que la població senti que hi 
ha un cert control i si protesten convidar a solucionar conjuntament el problema, controlar 
si la companyia te tots els vehicles pactats i els homes estipulats als contracte.

Personar-se a les queixes  i investigar que passa. Tenir un telèfon de queixes atès per 
aquest home. Una de les feines del Defensor del Compromís  Social seria fer un 
seguiment fotogràfic, aleatori, amb data i hora de com queda el punt de recollida després 
de passar el camió, fer una foto al cap d’unes hores i si un punt es espacialment conflictiu 
reunir-se en el col·lectiu firmant que pugui exigir sobre aquest punt concret (AAVV, sector 
infustrial o el que sigui) per ensenyar les proves i intentar buscar una solució entre tots.

Ser la cara del compromís social i fer una feina de coordinació dels recursos escoltada a 
la veu la veu dels veïns i, al contrari, explicar las  possibilitats  i limitacions dels recursos o 
problemes concrets, presentar als treballadors de dia als comerciants de la zona etc.

 Reciclat

L’excusa més emprada per les persones  que no tenen interès en reciclar es que les 
deixalles es tornen a mesclar a l’abocador. Cal organitzar visites als  abocadors per que es 
vegi les feina de d’estriat. Empreses, escoles.

Facilitar els reciclatges industrials (bars, hotels restaurants), recollidors especials per els 
grans productors de vidre, no poden tirar les ampolles una a una.

Recollida especial de cartrons amb visites individualitzades al comerciants (aprofitar 
l’experiència de Vila)

Escoles

Treball a les escoles, es pressuposta un còmic fet per una guionista i un dibuixant de 
Bunyola. Aprofitant la presentació a les escoles proposar un concurs de dibuix, amb 
guanyadors es podria decorar els laterals dels camions de recollida que tenen superfícies 
planes de tal manera que els infants vessin passar els camions amb missatges seus.

Si aquesta idea agrada podríem fer el disseny del camions de tal manera que als laterals 
se habilitessin els espais plans amb un color que servis de marc a un PVC adhesiu 
imprimint els dibuixos en gros als laterals, si te èxit es podria repetir cada any, canviant els 
dibuixos segons els guanyadors a un cost residual.

Per fer la xerrada sobre reciclatge, repartir el còmic i organitzar el concurs seria bo trobar 
una persona amb capacitat didàctica del departament de cultura a l’ajuntament.
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 Sensació de net

La sensació de net es un element subjectiu que entra per els  ulls i esta més relacionada 
amb l’impacte que amb la realitat última.

Una de les males impressions per qui no coneix la realitat de l neteja son els materials 
urbans emprant a les  aceres, segons el material una acera neta y granada dona una 
sensació d’enfitat que no es correspon a la feina feta.

Consultar experts del sectors per fer un mena de pla director de materials  urbans per 
futures feines als incipients nuclis  urbans de l’illa. Al marge de la realitat en quant als 
materials  seria una forma d’informar del problema als ciutadans i de posar sobre la taula 
una preocupació més de l’ajuntament per col·laborar amb la remor de fondo que pot 
conduir a la mentalització ciutadana.

Voreres de carreteres i camins son elements omnipresents que desenfoquen la feina 
general. Nets  i desbrossats son com unes bones sabates amb un vestit més modest, 
cobreixen d’elegància la totalitat dl vestit.

Abocadors, solen ser “La prueba del algodón” podem fer el que vulguem que si els 
abocadors de camp son femers incontrolats, desordenats i el seu entorn ple de petites 
deixalles trepitjades i escampades.

Els  camions de recollida solen deixar darrera ells una estesa de petites  deixalles que 
rompen l’imatge de net.

Cendrers i papereres arreu, intentar comprometre al comerciants, amb el compromís 
social, que netegin el tros de davant dels seus  negocis i que granar l’acera no es tirar les 
escombraries a l’asfalt.

Neteja dels  contenidors amb escreix, pulcritud dels uniformes dels treballadors  de dia 
retirant d’immediat la roba que doni la sensació de molt usades.

Les tanques per els abocadors al camp, podrien ser decorades per artistes locals, o 
residents, amb tranquil·litat i al llarg del temps, primer provar-ne uns  i comprovant 
l’impacte de l’idea.

 Campanya de mitjans i suports gràfics

La campanya seria el reforç de cada acció triada. Caldria un manteniment dels missatges 
estes en el temps ja que seria la primera específica per Bunyola i dada la dispersió del 
veïnat, serà una mentalització a fer en el temps. El suports gràfics i aprofitar qualsevol 
anunci, del que sigui, amb mitjans locals per incloure quelcom axis: “ja em reciclat tantes 
tones de vidre, en set mesos o semblant”

El encarregar a un artista la decoració de tanques dels  baldes de fems, un parell cada ix 
temps també dona l’ocasió de fer rodes de premsa, petits anuncis en el temps, generar 
informació, etc.

 Turistes i residents temporals

Aquest sector necessita d’accions particulars.
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Repartiment de follets amb varis idiomes: Als apartaments turístics, junt als  rebuts  de la 
contribució urbana, als lloguers de cotxes. Etc.
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