Avui et volem parlar de gent incívica. No t’espantis,
no va per tu la cosa. Bé, en part sí, en part la cosa va
molt per tu. Avui et volem parlar dels incívics il·lustrats, o sigui, dels campions entre els incívics. Però
no només en parlem, sinó que ens hem permès el
luxe de dibuixar-los, d’il·lustrar-los, a la manera del
retrat robot que es fa per a tots els sospitosos que
se salten la norma.
Una ciutat són moltes coses: és un paisatge, són
uns carrers, és una determinada història, uns sentiments, uns colors i fins i tot unes olors, però per damunt de tot una ciutat és un espai de convivència.
I conviure vol dir aprendre a respectar i aprendre,
també, a respectar-nos a nosaltres mateixos.

Les actituds incíviques perjudiquen, en el fons, el nostre benestar i la nostra salut; en definitiva, la nostra
qualitat de vida.
La campanya que us presentem descriu una sèrie de
personatges i comportaments que tothom pot tenir
molt presents. Els hem vist moltes vegades. I els hem
patit, de ben segur, unes quantes més. No es tracta
d’assenyalar ningú. Es tracta que, a partir d’ara, entre tots i totes esmenem tot allò que no fem bé. En
benefici de la nostra ciutat, en benefici d’aquest espai de convivència que és Banyoles.

Abandonem
les conductes incíviques

La Banda Guai
Hi ha bandades que passegen la seva música pel carrer. Però ni canten ni
toquen cap instrument. Escolten música a tot drap en aparells horribles.
Volen que la senti tothom: el gat que jeu, el nen que dorm, l’àvia que juga a
la Play, l’estudiant que confia a aprovar. Estaria bé que pensessin en el gat,
en el nen, en l’àvia i en l’estudiant que porten dintre.

Soroll a la via pública
Escolta tota la música que vulguis, però fes-ho a un volum que no molesti els altres o utilitza
uns auriculars. A la nit, sigues solidari amb els altres i no alteris el descans dels veïns.

En Fresses
El fals campió de motos té un problema. Confon la ciutat amb un circuit
de carreres. Està convençut que la seva moto trucada és una campiona.
Es pensa que la fressa que fa són les trompetes que anuncien la victòria.
I quan puja al replà de casa ho fa creient-se que trepitja el podi. En córrer
creu sentir els crits dels fans. Però és la gent que li diu de tot menys guapo.

Soroll a la via pública
Els vehicles que fan molt soroll molesten la gent i poden espantar algunes persones. La ciutat
no és un circuit; si t’agrada el món del motor, gaudeix de la teva passió sense molestar els altres.

El Pixaner
L’orinador nocturn acostuma a actuar en grup. Té por de ser descobert.
Sol actuar en carrers foscos i solitaris. És fàcil distingir-lo: es col·loca contra una paret i duu els pantalons més avall dels turmells. Quan acaba sol
tenir la roba i el calçat molls. L’endemà passarà pel racó dels fets i descobrirà la seva aportació a la humanitat: una petita bassa bruta i pudent.

Orinar a la via pública
Fes les teves necessitats abans de sortir de casa o utilitza els vàters públics. No volem que els
nostres carrers facin pudor de pipí.

La Tifes
Hi ha gent que hauria volgut tenir una infantesa més vandàlica. Ara no
poden fer el brètol perquè no es porta, fa lleig i està mal vist. Per això
obliguen el seu gos a embrutir els carrers i les places. Si mai algú els
crida l’atenció, aquesta mena de gent té una resposta sempre a punt: “la
culpa és del gos i de qui me’l va vendre, no hi ha maneres de fer-lo creure”.

No recollir les deposicions
Prou caques de gos a les voreres de Banyoles! La responsabilitat no és del gos, és teva. Quan
surtis a passejar amb la teva mascota, recorda portar una bossa per recollir les caques.

En Gardela
Qui escup pels carrers té alguna regla moral. Sap, per exemple, que no
ha d’escopir al terra de casa seva. Sap que és lleig, desagradable i poc
higiènic. I ofensiu pels que l’envolten. Ara del que es tracta és que faci un
pas més. I que recordi que els carrers són una extensió del seu domicili. I
que escopir a fora és tan lleig, desagradable i poc higiènic com fer-ho al
menjador de casa.

Escopir a la via pública
El carrer és de tots i per a tots, mantinguem-lo net. Si has d’escopir, fes-ho en un paper i llença’l
a la paperera més propera, els teus veïns t’ho agrairem.

El Flipat
Aquests individus s’han cregut la farsa dels anuncis de cotxes. Creuen
que quan condueixin pels carrers tothom estarà pendent d’ells. I en estrenar els cotxes descobreixen la indiferència i l’anonimat. Per això donen
inútils cops de gas, per això condueixen a tall de boig i amb la música ben
alta. És inútil, però. Ningú es recordarà del seu cotxe quan hagin passat.
Ni de la matrícula, ni del cubicatge.

Excés de velocitat
Les vies urbanes no són exclusives dels vehicles motoritzats. L’excés de velocitat implica un
risc per a altres persones que circulen per la mateixa via o caminen per la vorera. Circulem
amb precaució i no superem el límit de velocitat de 30 km/h en vies urbanes i 20 km/h en zones
residencials i escoles.

L’Artista
L’embrutidor de parets no és Banksy ni s’hi acosta. L’embrutidor de parets
guixa sense art, sense expressar res. Ratlla la paret només per deixar una
signatura, una vulgar petja. Una marca de domini animal. Com el colom
que esquitxa una balconada o el senglar que es refrega a la soca d’un arbre.

Pintades
No es poden fer pintades, escrits, rascades, gravats i actes similars a la via pública, excepte
en els llocs autoritzats per l’Ajuntament que estiguin destinats a aquesta activitat.

La Depredadora
Al sofert vianant li ha sortit un altre perillós depredador (a banda del biciclista). Aquest també s’acosta per darrere, és ràpid i silenciós com una
guilla dintre d’un corral. És el tipus del patinet, que, a més, creu que fa un
favor al planeta perquè no contamina i perquè no fa fressa. Però corrent
per les voreres el que sí que amenaça és la integritat de la gent que va a peu.

Patinets elèctrics
Igual que les bicicletes, el patinet elèctric no pot circular per les voreres i zones de vianants i
no pot circular a més de 25 km/h. El sentit comú i la prudència s’han d’aplicar sempre que es
condueix un vehicle.

Els Ampollons
El botelló no deixa dormir els veïns i la mainada dels veïns, i deixa com a
rastre una pila industrial de residus contra el planeta. A tot això cal afegir que el botelló perjudica greument la salut de qui el perpetra. Perquè
beure és dolent per a la memòria. Perquè l’endemà ja no et recordaràs de
ben res o voldràs oblidar-ho tot. Recordes què vas publicar en plena nit a
les xarxes socials?

Botelló
El consum de begudes alcohòliques a la via pública o a qualsevol altre espai públic està prohibit.
La seva pràctica pot comportar sancions econòmiques.

En Trastos
Hem hagut de sofrir la seva llibreria plena d’objectes exòtics comprats en
els seus viatges organitzats. O els seus sofàs de colors extremats que han
provocat més d’un espant. Avui han baixat llibreria i sofàs per deixar-los
al mig del carrer pensant-se que tothom admirarà el seu bon gust. Veient
els seus mobles la gent riu i es recorda de les seves històries ridícules de
regateig a Istanbul o Pernambuco.

Deixalles al carrer
Els residus voluminosos que no caben als contenidors no es poden abandonar al carrer. Porta’ls
a la Deixalleria Comarcal o bé utilitza el servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells.
Mantenir net l’espai públic és responsabilitat de tothom.

El Marranu
Hi ha qui corre per la vida sense trobar res. I sense trobar-se. Desorientat com està sempre porta un paper a la butxaca o una burilla a la boca.
Com que no sap anar a casa seva o tornar al lloc d’on ha sortit, tira papers
o escampa burilles. Després ressegueix els tristos i bruts rastres que el
portaran, de ben segur, fins a la seva llar. Trista? Bruta? Qui ho sap...

Embrutir la via pública
Mantenir la ciutat neta és responsabilitat de tothom. Utilitzem els contenidors i les papereres.

La Coloma
Donar menjar a les bèsties de carrer ens fa sentir més importants del que
som. Tot d’una, i gràcies a unes resseques molles de pa, ens envolta un
estol de coloms com si nosaltres fóssim gent de la reialesa. O una colla
de gats que ens fan la cort. Però no ens enganyem. Les bèsties, si se’ns
acosten, és per pura conveniència. I ja estan una mica fartes de nosaltres
i de les nostres molles de pa.

Donar aliment a la fauna salvatge
Alimentar animals no domèstics provoca l’augment desmesurat de la seva població i causa
problemes d’higiene en l’espai públic. És important prendre consciència d’aquest fet, per al
bé de les persones i dels animals.

En Tarzan
Qui es banya a l’Estany en zones prohibides és algú que té una certa fascinació pel risc. Només una certa. No gosa escalar muntanyes ni tirar-se
daltabaix d’un pont. El seu és un risc prudent i de molt baix voltatge. El
seu risc va de llançar-se a l’Estany i fer dues o tres braçades. No més. I tot
seguit tornar a terra amb el convenciment que ha fet l’acció més arriscada
d’aquest món.

Banyar-se fora de les zones habilitades
Està prohibit banyar-se fora de les zones habilitades. A l’Estany de Banyoles, el bany està
permès només a tres espais: la Caseta de Fusta, els Banys Vells i el Club Natació Banyoles.

El Destructor
El boxador covard s’enfronta sempre a rivals més dèbils que ell. Si pot ser
a rivals que tenen les mans lligades i si pot ser a adversaris sense braços,
molt millor. És per això que aquest covard del ring se les té amb arbres
dels carrers als qui arrenca les branques perquè sap que no s’hi podran
tornar. O a pobres i indefensos contenidors als qui podrà xafar/cremar a
discreció.

Danys a la via pública
Els danys als elements de mobiliari urbà ens perjudiquen a tots. Un element malmès genera
molèsties i pot resultar un perill per a l’usuari. El cost de la reparació l’assumim entre tots.

El Domador
Qui pel carrer porta el gos deslligat, en el fons, té un problema gros. És el
seu gos el que vol anar per lliure. I el gos vol alliberar-se del seu amo per
no patir comparacions. El gos que té un amo del qual no se sent orgullós
fa les maneres per deslligar-se. I córrer sol. I així que ningú pugui relacionar-lo amb el propietari. Quina vergonya no passaria el pobre gos!

Gossos deslligats
Els gossos deslligats poden suposar un perill per a la circulació, per als vianants i poden malmetre l’espai natural protegit. Banyoles disposa d’un parc d’esbarjo per a gossos habilitat per
a aquesta pràctica, situat entre el Camp de Futbol Vell i la residència La Solana.

L’Aixafaiaies
El biciclista va per la vorera perquè no és ni carn ni peix. Ni tu ni vós. Voldria ser un ciclista de carretera i guanyar una contrarellotge. Però li falten cames. O un as de la bicicleta de muntanya però no s’hi veu amb cor.
Com que no sap quina classe de ciclista és, com que no sap si és vianant
o què és, va per la vorera i, com a mínim, emprenya el sofert vianant. I així,
se sent alguna cosa.

Bicicletes per les voreres
La circulació de bicicletes per les voreres i les zones de vianants suposa un perill. Banyoles
disposa d’una àmplia xarxa de carrils bici i vies verdes. A les zones on no es disposa de carril
bici, aquests vehicles han de circular per la carretera.

La Insostenible
Hi ha gent que sap fer el més difícil però li costa el que és senzill. Fàcilment troben la millor oferta de viatge organitzat o l’últim número d’un
sudoku. Però, en canvi, no se’n surten amb els seus residus. I mira que hi
ha cartells, colors i símbols que els guien. Tot i així, escampen el vidre en
el lloc del plàstic, el plàstic en el lloc del paper, el paper per terra. I la bossa d’escombraries en una paperera.

Reciclatge
Reciclar correctament no costa gaire, i el benefici que ens aporta a llarg termini és molt gran.
Una infinitat de campanyes ens recorden constantment com hem de reciclar. Que la falta de
ganes no sigui una excusa per una Banyoles més sostenible.

#millorembanyoles

On em puc dirigir si em trobo amb algun cas d’incivisme?

Ajuntament de Banyoles
Passeig de la Indústria, 25
Tel. centraleta: 972 57 00 50
oac@ajbanyoles.org

Policia Local
Avinguda de la Farga, 84
Tel. 972 57 57 57
Mossos d’Esquadra
Avinguda de la Farga, 84
Tel. 972 18 16 50

Gestió de residus

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Medi Ambient
Tel. 972 57 52 11
mediambient@ajbanyoles.org
Deixalleria Comarcal del Pla de l’Estany
Abocador de Puigpalter
Tel. 972 58 18 58
De dilluns a dissabte, de 9 a 19 h.
Recollida de trastos
Cada dilluns, dimecres i divendres feiners.
Els veïns hauran de portar els voluminosos
a l’àrea d’aportació el dia abans, després
de les 18 h. S’ha de trucar prèviament al
telèfon d’atenció a l’usuari: 972 58 18 58.
Aquest establirà el dia, l’hora i el lloc en què
es farà la recollida, que coincidirà amb el
dia definit al calendari de recollida.

Deixalleria mòbil
1r dimarts feiner
Plaça Pere Plantés (Can Puig)
2n dimarts feiner
Plaça de les Rodes
3r dimarts feiner
Carrer Pius X (Mas Palau)
4t dimarts feiner
Plaça Xesco Boix (La Balca)
L’horari de funcionament de la deixalleria
mòbil és de 9 a 13 h.
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