Nota de premsa
L’Ajuntament de Muro sol·licita la
col·laboració ciutadana amb la
campanya
‘Muro és ca teva. No l’embrutis’
‘Muro és ca teva. No l’embrutis’ és una campanya de concienciació ciutadana posada en
marxa des de l’àrea de Medi Ambient amb la que es pretén recordar als veïnats de totes
les infraestructures i serveis del que disposen els ciutadans per a què en facin un bon ús
i així aconseguir una ciutat més neta.
El regidor de Medi Ambient, Toni Serra, explica que ‘podem fer molts d’esforços oferint
serveis i instal·lant papereres, toilekans, punts verds,… però sense la col·laboració dels
nostres veïnats tots els esforços són en va. Volem aprofitar aquesta campanya per fer
una crida a la col·laboració de tots els veïnats per a que facin ús dels serveis i
infraestructures que pagam entre tots per a conseguir tenir un poble envejable’.
El tècnic de Medi Ambient, Jaume Ramon, recorda que en el nucli de Muro poble es
disposa de 150 papereres, 12 toilekans, 1 punt verd i una zona d’emergència, a més
dels serveis de recollida porta a porta, el servei de recollida de voluminosos i els servei
de neteja de carrers diària,… Per altra banda, a la Platja de Muro es compta amb 200
papereres, 12 toilekans, 1 punt verd i 39 àrees d’aportacions amb contenidors per al
reciclatge, i a sa Caseta des Capellans 12 papereres i 1 àrea d’aportacions. Sense
deixar de banda la platja on es disposa de 161 papereres i 8 punts de selectiva, a més
de cendrers a les zones de parasols. ‘En definitiva tot un gran ventall de serveis i
infraestructures que juntament amb la nova eina, Línia Verda, que animam al ciutadà a
fer-ne ús, podrem aconseguir tenir un poble més net i polit, optimitzant recursos’.
En aquest mateix sentit, Jaume Ramon, comenta que ‘existeixen tot un seguit de
normatives que contemplen aquestes males pràctiques, amb sancions de fins a 600 €,
però som del parer de demanar la col·laboració dels veïnats abans que sancionar’.
‘Muro és ca teva. No l’Embrutis’ pretén ser una campanya dinàmica i contínua en el
temps. al llarg de l’hivern s’aniran duent a terme diferents accions per a concienciar al
ciutadà a fer una bona praxis.

