Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització a local
social per l’educació ambiental
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Local social de La Sauleda i Carrer Ample.
Descripció de l’actuació:
Mesura orientada a facilitar a la població l’accés a la informació ambiental d’interès
local (projectes que s’hagin iniciat o projectat al barri, com la Deixalleria Mòbil,
compostatge, recollida fracció orgànica) així com a xerrades de temàtica diversa,
exposicions, tallers, sempre centrats en la temàtica mediambiental. Informació d’altres
esdeveniments programats en altres punts del municipi.
Objectius:
Oferir informació i millorar la formació de la població local en temàtica ambiental.
Beneficiaris:
Totalitat de població del sector.
Dotació econòmica prevista:
8.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2009
1.000’00 "
1.000’00 "
2010
1.000’00 "
1.000’00 "
2011
1.000’00 "
1.000’00 "
2012
1.000’00 "
1.000’00 "
Calendari de desplegament:
2009 / 2010 / 2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Medi Ambient.
Indicadors de realització:
Activitats realitzades/activitats previstes.
Indicadors de resultat/impacte:
Assistència mitja/xerrada, nombre visitants/exposició, Grau de satisfacció assistents.

Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Actuació 5.9: Foment del compostatge casolà.
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Totalitat del sector.
Descripció de l’actuació:
Mesura orientada a incrementar el nombre d’adhesions a la campanya de
compostatge iniciada a l’octubre de 2007. El sector escollit és un indret adequat per
fer un reforç de la campanya ja que hi predominen les vivendes amb pati.
Objectius:
Reduir la quantitat de fracció orgànica que es destina a dipòsit controlat mitjançant la
pràctica del compostatge domèstic. Amb l’actuació es proposa fomentar aquesta
pràctica a unes 100 vivendes de l’àmbit del pla.
Beneficiaris:
Tots els veïns del sector que estiguin disposats a fer compostatge.
Dotació econòmica prevista:
40.000 ‘00"
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2011
5.000’00 "
5.000’00 "
2012
15.000’00 "
15.000’00 "
Calendari de desplegament:
2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Medi Ambient.
Indicadors de realització:
Llars amb compostador/total llars potencials sector.
Indicadors de resultat/impacte:
Kg matèria orgànica compostada/kg matèria orgànica generada.

