
VOTACIONS PROPOSTES NETEJA 
 
 

� Es podria celebrar a Girona la “Setmana de la neteja”. Un mes abans de 
celebrar-la hi podria haver un apartat a la web de l’Ajuntament perquè la 
gent que volgués participar s’hi apuntés. L’activitat que farien seria 
recollir, embellir i remodelar llocs de Girona que normalment estan bruts 
i descuidats. A aquests voluntaris se’ls podria compensar amb un 
berenar i una baixada de l’impost anual de les escombraries. Els 
voluntaris s’organitzarien en diferents grups i estarien capitanejats per 
treballadors de la brigada d’escombraries municipal.  
Aquesta mateixa setmana es podria organitzar un mercat amb deixalles 
aprofitables que s’haguessin recollit. Els diners obtinguts podrien tenir 

una finalitat benèfica. 14 vots 
 

� Adequar més zones per a gossos (pipicans) i instal·lar més màquines 
dispensadores de bosses per excrements per a tota la ciutat. Sobretot 

que hi hagués aquestes màquines al costat dels pipicans. 10 
 

� Més lavabos públics amb més neteja. 10 
 
� Fer un concurs de neteja (el barri més net guanya un premi a elecció de 

l’ajuntament). 9 
 

� Grups de voluntaris per netejar la zona urbana i l’entorn natural de la 
ciutat. Es podria crear una brigada de voluntaris i premiar-los amb 

entrades de cinema, per exemple. 9 
 

� Posar més papereres (i/o distribuir millor les existents), contenidors de 
piles, bombetes i fluorescents. També posar cendrers a les papereres. 

Està previst posar-ne. 9 
 

� Crear una aplicació de mòbil per ajudar a detectar brutícia, etc. 6 
Ja existeix aquesta opció a la web de Girona Inn.  

 

� Fer el porta-porta en algun lloc que pugui funcionar. 6 
Ho començaran a fer a la Vall de Sant Daniel com a projecte pilot. Si 
funciona ho extendran a més barris amb unes característiques similars 
que ho permetin.  

 
� Fer una excursió conjunta totes les escoles de Girona per netejar els 

carrers, parcs i jardins (per exemple netejar la Devesa després de fires). 

6 
� Multar a les persones que llencen coses al terra en llocs públics com 

boscos, parcs, places i carreteres. 6 
 

� Que els presos siguin obligats a netejar com a part d’un programa de 

reincerció social. 6 



 
� Fer campanyes de sensibilització amb nens. Per exemple, fer xerrades 

educatives a les escoles per ensenyar a ser més nets i cívics. 5 
 

� Instal·lar detectors als contenidors que detectin quan estan plens 

(perquè els escobriaires hi puguin anar més ràpid). 5 
 
� Sancionar més per embrutir en general. La gent incívica que rebi dues 

sancions han de netejar algun lloc de Girona durant 1 hora. Si no ho fan 

rebran una multa de 500€. 4 
 

� Netejar els rius un cop al mes i després dels dies de tempesta. 4 
 
� Que els contenidors es protegeixin en dies especials (finals de futbol, 

Sant Joan, etc.). 4 
Això ja es fa.  

 

� Soterrar més contenidors. 3 
 
� Fer una campanya de conscienciació ciutadana mitjançant cartells, 

campanyes publicitàries i/o fulls informatius bústia a bústia. 2 
 

� Fer un dia internacional de la neteja. 2 
Existeix un dia internacional de la neteja, se celebra el mes de maig (12-
15 de maig) i a nivell europeu se l’anomena Clean Up. Hi podrien 
participar el 13 o 14 de maig amb la col·laboració dels seus pares.  
 

� Posar càmeres de vigilància i que hi hagi més policies encoberts. 1 
 

� Qui llenci brossa al terra, 8 hores de serveis comunitaris. 1 
 

� Que els escobriaires passin més sovint. 0 
 

 
Propostes inviables: 
 

� Els nous contenidors tenen un forat molt estret que no facilita poder 
llençar còmodament les deixalles, potser caldria tornar als d’abans? 
També caldria ampliar les “ranures” dels contenidors de paper i cartró.  

 
Això ja es va provar i llavors la gent llençava coses inadequades en 

contenidors equivocats (impropis). 
 

� Embellir els contenidors col·locant tanques de fusta al voltant.  
 

Això no es pot fer pel tipus de camions d’escombraries que tenim, 
que agafen els contenidors pel lateral, no per dalt. 


