CANVI DE CALENDARI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT
DES RAIGUER
La Mancomunitat des Raiguer té el servei de recollida de residus mancomunada als següents
municipis: Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la vall, Santa Maria
del Camí i Selva.
A partir de dia 6 de juny es realitzarà un canvi de calendari en la recollida porta a porta per a
millorar l'eficiència del servei i augmentar la qualitat d'aquest cap als ciutadans. A més, aquest
canvi ve acompanyat d'una campanya de comunicació amb educadors ambientals, que durant
els mesos vinents aniran als domicilis i comerços donant informació i resolent els dubtes que la
població pugui tenir sobre la separació de residus i el servei de recollida.
Els dies de la recollida porta a porta sofreix un canvi significatiu respecte al calendari que tenim
actualment. El motiu de la reestructuració ha estat el d'aconseguir un millor servei als ciutadans
i una millora en l'eficiència de les rutes de recollida, que ens repercutirà amb una major qualitat
del servei i ens ajudarà a disminuir la nostra petjada ecològica disminuint les emissions de CO2.
Els canvis més significatius són:
- Reestructuració dels dies de recollida i freqüència de la fracció orgànica.
Actualment, existeixen dos dies seguits d'orgànica, la qual cosa fa que el servei no sigui òptim,
ja que la majoria dels ciutadans empra un sol dia. Aquest fet prové d’una actualització que es
va fer fa anys amb l'increment dels residus reciclables, on es va substituir un dia de rebuig per
un d'orgànica que no es tenia previst inicialment. Ara amb un nou contracte en execució, s’ha
decidit fer un canvi de calendari valorant les millors opcions possibles i tenint en compte el
moment en que ens trobam ara i cap al que volem arribar.
El canvi que ara es té previst ens permet una reestructuració dels dies i una major eficiència del
sistema de recollida sense perdre servei de qualitat pel ciutadà. L'experiència d'aquests anys en
el sistema de recollida porta a porta a tots els municipis, ens dur cap a una freqüència de tres
dies a la setmana de recollida de matèria orgànica, com a la més òptima en el servei i la que més
s’ajusta a les necessitats dels municipis.
- Augment d'un dia de recollida de bolquers.
Amb aquest canvi es redistribueixen els dies i permet que cada dia de recollida de nit es pugui
treure la fracció bolquers (a excepció dels dissabtes que no hi ha recollida).
- Increment de recollida per grans generadors
Amb les modificacions que aporta el nou calendari es permetrà incorporar nous equips de
recollida per poder incrementar la recollida a grans generadors amb recollides extres de les
fraccions d'orgànica i paper/cartó.

