9. Educació ambiental
Aquest apartat parla de la percepció ambiental dels ciutadans de Santanyí i les actuacions
actuals d’educació ambiental en l’àmbit del municipi.
Un dels aspectos més importants que s’analitzen són les activitats d‘educació ambiental
dutes a terme a les diverses escoles de Santanyí.
Santanyí disposa de dos mitjans de comunicació en format revista anomendes “Santanyí”
i “Dies i coses”.
També disposa d’un medi de comunicació radiofònic força important: “Radio Santanyí”.
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9.1. L’educació ambiental als centres d’ensenyament del
municipi.
A Santanyí hi ha un total de 7 centres d’ensenyament públics. Són els següents:
-

Col·legi Públic Blai Bonet de Santanyí.
Col·legi Públic Calonge
Col·legi Públic Sant Domingo de Es Llombards.
Col·legi Públic Santa Maria del Mar (Cala d’Or)
Col·legi Públic Mare de Déu de la Consolació de s’Alqueria Blanca.
IES Santanyí

També hi ha un centre privat, el Col·legi Bisbe Verger.
Durant el curs 2005-2006 un total de 1.415 alumnes cursaven els seus estudis als
centres educatius de Santanyí (taula 9.1.1.).
Taula 9.1.1.
Dades referents a educació en els cursos 04/05 i 05/06
Característiques
Nº de centres
Nº total d’unitats
Nº alumnes
Alumnes d’ed. Infantil
Alumnes d’ed. Primària
Alumnes d’ESO
Alumnes batxillerat
Alumnes programa
de garantia social

Públic
04/05
05/06
6
64
1.131
242
479
334
76
9

6
65
1.142
248
496
323
75
9

Privat
04/05
05/06
1
13
271
61
125
85
-

1
13
273
68
116
89
-

Total
04/05
05/06
7
77
1.402
303
604
419
76
9

7
78
1.415
316
612
412
75
9

Font: Ajuntament de Santanyí, 2006

La informació que es presenta a continuació s’ha obtingut de les següents fonts: contacte
amb els responsables de les activitats ambientals dels centres escolars de Santanyí,
servei de la Direcció de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern Balear.
Cal anotar que també hi ha una escoleta municipal i una Guarderia Infantil privada (Toni
Costa).

9.1.1. Activitats realitzades per les escoles del municipi
Durant el curs 2004-05 el professorat, alumnat, personal de neteja, personal de
menjador i famílies del centre del Col·legi Públic Santo Domingo de Es Llombards han
participat en el Programa de Centres Ecoambientals. A continuació es fa una breu
descripció de les accions i activitats ambientals realitzades pel centre educatiu:

190

9. Educació ambiental
Agenda 21 Local de Santanyí. SA VOLA. 2006

PROFESSORAT
-

Fer fotocòpies per les dues cares.
Emprar tassons pel cafè reutilitzables.
Reciclar els envasos de plàstic.
Reciclar el paper sobrant de la fotocopiadora i altres.
Ús d’un contenidor (capsa) per a reciclar el material informàtic del centre (secretaria)

CENTRE
-

Participació en campanyes: recollida de roba, de suro blanc per reciclar.
Inici de la recollida de recollida de paper, aula per aula (una vegada a la setmana)
Muntatge d’una àrea d’aportació (contenidor d’envasos, paper, rebuig)
Col·locació i ús del contenidor d’envasos.
Recollida d’envasos.
Disfresses relacionades amb en reciclatge.
Aula Ambiental Mòbil.

ALUMNAT
-

Visita al Parc de Tecnologies Ambientals.
Disfresses relacionades amb en reciclatge.
Comptabilitzar les enquestes passades a les famílies. Fer gràfic i comentaris.
Col·laboració en la recollida de paper per les aules
Taller d’objectes fets en material de rebuig durant la setmana cultural.

FAMÍLIES
- Col·laboració en la reducció de residus a l’hora de preparar els berenars a les excursions
i a les festes .Ús de fiambreres. I reduir l’ús de paper alumni.
PERSONAL DE NETEJA
- Col·laboració en la recollida selectiva del material emprat.
L’objectiu per aquest proper curs 2005-2006 és seguir participant en el Programa de
Centres Ecoambientals: seguir amb les accions començades en el curs passat (recollida
de paper de les aules, recollida selectiva d’envasos a dins les aules, ús de la vaixella
ecològica)
Aquest any es pretèn treballar en la línia de Com podem estalviar aigua i energia al
centre, cercant mesures de reducció del consum elèctric i de calefacció al centre,
potenciar venir a l’escola venir a peu o amb bicicleta, potenciar l’ús responsable de
l’aigua, energia, sabó i paper als banys, etc.
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9.1.2. Activitats organitzades per l’Institut de Santanyí (IES)
L’IES de Santanyí és, junt a l’institut de Campos “Damià Huguet” i el de Felanitx “Mare de
Déu de Sant Salvador” un dels 3 instituts d’ensenyança secundària que té la
Mancomunitat del Sud.
Als cursos passats es té constància de l’existència d’un programa de formació permanent
del professorat per a l’ambientalització del centre. També s’han realitzat diverses activitats
relacionades amb el medi ambient, jornades, campanyes de recollida, ecoauditories, etc.
Pel que fa a les activitats ambientals, tant les que es pretenen fer aquets curs com les
que es feren el passat, no han estat facilitades per l’Institut.
Per acabar cal recordar que l’IES de Santanyí és un dels centres de Mallorca que té la
intenció d’elaborar un projecte d’ambientalització. Els projectes d’ambientalització afecte a
totes les persones (de manera directe o indirecta) relacionades amb el centre, és a dir,
alumnat, famílies, professorat, personal de neteja, personal administratiu, etc.
Aquest projectes d’ambientalització poden tenir diversos continguts i activitats. Algunes
d’aquestes serien les següents:
Durant el curs 2004-05 el professorat del centre, alumnat, personal de neteja, personal
de menjador i famílies han participat en el Programa de Centres Ecoambientals. El
tema escollit per treballar va ser la reducció de residus i el seu reciclatge. A continuació
es fa una breu descripció de les accions i activitats ambientals realitzades pel centre
educatiu:
Activitats que afecten al professorat
- Fer fotocòpies per les dues cares.
- Emprar tassons pel cafè reutilitzables
- Reciclar els envasos de plàstic a la sala del professorat (contenidor per envasos)
- Reciclar el paper sobrant de la fotocopiadora i altres (contenidor per paper sala
professorat i secretaria).
- Ús d’un contenidor per a reciclar el material informàtic del centre (secretaria)
- Optimització de l’enllumenat de les dependències administratives i de les sales de
profesor, etc.
Activitats que afecten al centre en general
- Participació en campanya de recollida de roba, de vidre, de paper-cartró, envasos,
d’altres materials reciclables
- Sembra d’arbusts autòctons del municipi a les zones verdes del centre.
- Ús de la vaixella reutilitzable a les festes del centre.
- Disfresses relacionades amb en reciclatge.
- Aula Ambiental Mòbil
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Activitats que afecten a l’alumnat
- Visita a diverses dependències relacionades amb el triatge i reciclatge
- Parc de Tecnologies Ambientals.
- Visita al centre de Deixalles de Felanitx
- Visita a l’empresa AXA de Porreres
- Visita al Parc Natural de Mondragó.
- Visita a natura Parc
- Disfresses relacionades amb en reciclatge.
- Treball d’investigació: sobre l’aprofitament dels recursos naturals, com reciclar, com
optimitzar energia, etc.
- Taller d’objectes fets en material de rebuig, com reciclar bé, com estalviar aigua.
- Conferències i exposions itinerants relacionades amb el medi ambient.
Activitats que afecten a les famílies
- Col·laboració en la reducció de residus a l’hora de preparar els berenars a les excursions
i a les festes .Ús de fiambreres. I reduir l’ús de paper alumni.
- Participació en els tallers duts a terme per una millora ambiental: reciclar correctament,
estalviar aigua, estalviar energia, etc.
Activitats que afecten al personal de neteja
- Col·laboració en la recollida selectiva del material emprat.
- Implicació amb la recollida selectiva de tots els residus posibles: perillosos i no
perillosos.
- Ús de materials de neteja mediambientalment correcte.
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9.2. L’educació ambiental al conjunt de la població.
A continuació es presenten les diferents activitats d’educació ambiental impulsades per
l’Ajuntament de Santanyí.

9.2.1. Les activitats d’educació ambiental impulsades per l’Ajuntament de
Santanyí
Al llarg del darrer any, s’han dut a terme diverses activitats d’educació ambiental a tarvés
de Mallorca recicla.
Aquestes activitats s’han centrat en tres temes o àmbits:
1) Visites al Parc de Tecnologies Ambientals.
Aquesta activitat està destinat a centres escolars, públic adult, associacions, etc. Té una
durada de 2 hores.
La finalitat de l’activitat és presentar el Parc de Tecnologies Ambientals i les diferents
plantes de tractament: triatge d’envasos, compostatge i metanització, visita a la planta de
valorització energètica, etc.
2) Programes o activitats d’àmbit educatiu.
Òbviament els destinataris d’aquestes activitats són els centres escolars. Tenen una
durada de tot un curs escolar.
El propòsit d’aquestes activitats és perseguir la coherència ambiental dins i fora del
centre.
La intenció és canviar la mentalitat del centre, cosa que requereix diferents passes:
formació del professorat, realització d’una ecoauditoria, valoració i discussió dels resultats,
realització d’un pla d’acció, etc. Hi ha dos tipus de programes:
-Programa 1: “L’Escola Recicla” (centres escolars d’educació primària).
-Programa 2: “Millorem el Centre” (secundària i batxillerat).
3) Programes o activitats d’àmbit empresarial.
Mallorca recicla ha dut a terme cursos de formació als treballadors dels sectors hoteler,
comerç i serveis del municipi.
Entre les tres activitats anteriorment explciades han participat un total de 122 persones
La brigada recull uns contenidors petits de vidre a uns llocs concrets del municipi: bars,
hotels, etc.
A més a més, l’ajuntament de Santanyí té un contracte amb FOCSA per recollir el
paper/cartró durant els mesos d’estiu.
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I des d’abril de 2005, l’Ajuntament de Santanyí mitjançant un conveni amb la Fundació
Deixalles recull selectivament els residus de paper/cartró i vidre dels bars, restaurants i
comerços de Cala d’Or. Es pot entendre com una activitat d’educació ambiental que
l’Ajuntament realitza.
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9.3. Els mitjans de comunicació en la difusió ambiental
En aquest apartat s’ha avaluat la premsa escrita local present a Santanyí i els articles
referents al municipi de la resta de diaris insulars.

9.3.1. Anàlisi dels mitjans de comunicació escrits.
Les notícies de temàtica ambiental que apareixen en major o menor mesura en les
revistes locals del municipi de Santanyí són de tipus:
-

Patrimoni natural i espais protegits. (Mondragó)
Planejament urbanístic i ordenació territorial. (accessibilitat dels impedits,
millora de les infraestructuras (a cauda d’incendis, etc.), etc.)
Mobilitat i transport. (arribada del tren, perllongació de l’autopista fins a
campos, obertura de camins, etc.).
Esdeveniments socials: organització de jornades lúdico-esportives,
inauguracions d’instal·lacions municipals, etc.
Residus i sanejament.
Aigua (potable, clavegueram, depuradores, etc.)
Altres (demografia, meteorologia, rutes).

Totes aquestes notícies s’exposen en els següents requadres de retalls de notícies:
9.3.1.1. Diaris que s’editen a Mallorca
Taula 9.3.1.
Notícies socials, ambientals i econòmiques del municipi de Santanyí publicades al diari
Ultima Hora al llarg del 2005
Mes de la
publicació
Novembre

Municipi de
la notícia
Santanyí
Santanyí

Setembre

Cala Figuera

Juliol

Cala Egos

Juny
Abril

Cala
Esmeralda
Santanyí

Març

Santanyí
Santanyí

Gener

Calonge

Titular de la notícia
“L’Ajuntament incrementa un 3,5 % la tassa de recollida de
fems”
“Les platges de Mondragó seran accessibles per a persones
amb mobilitat reduïda”.
“L’Ajuntament projecte a Cala Figuera un passeig fins al
port”.
“Crítiques al batle de Santanyí pel incendi forestal en Cala
Egos”
“Els veïns de sa Punta Grossa reclamen l’obertura del camí
que arriba fins a la platja de Cala Esmeralda”.
“L’oposició demana un ple davant una possible negligència
municipal en l’incendi del IES”.
“La policia analitza una cinta que recull una detonació en la
biblioteca de Santanyí”.
“Un incendi calcina la biblioteca i l’aula d’informàtica del
IES de Santanyí”.
“Millora d’infraestructures escolars i un nou col·legi
d’infantil a Calonge”.

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006
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Taula 9.3.2.
Notícies del municipi de Santanyí publicades al diari Diari de Balears al llarg del 2005
Mes de la
publicació
Novembre

Municipi de
la notícia
Santanyí
Santanyí
Cala d’Or
S’Amarador

Setembre

Cala Figuera

Juliol

Cala Egos
Cala Figuera

Abril

Mondragó
Costa de
Santanyí
Cala d’Or
Santanyí
Mondragó

Març

Santanyí
Santanyí
Cala d’Or

Febrer

Cala d’Or
Cala Llonga

Titular de la notícia
Veïns denuncien la pudor de la depuradora de Cala
Santanyí. Aquesta mateixa notícia surt al diari Ultima Hora i
el diari El Mundo de Balears.
El far del cap de ses Salines tindrà una estació
d’investigacions única a l’estat. Serà un centre d’estudis
dels ecosistemes.
“Marina de Cala d’Or llança una promoció a Barcelona”.
“La platja de s’Amarador s’adaptarà a persones amb
mobilitat reduïda”.
“L’Ajuntament projecte a Cala Figuera un passeig embellit
fins al port”.
“Indignació a Cala Egos per la deixadesa i brutor de la
zona”.
“Cabrer inaugura el nou edifici per a usos portuaris de Cala
Figuera”.
“La platja de cala Mondragó ja gaudeix de bandera blava”.
“Oceana aplaudeix la instal·lació d’esculls artificials en el
litoral de Santanyí”.
“El Yacht Club Cala d’Or fomentarà la desestacionalització
turística”.
“la consellera Rosa Puig posa la primera pedra per fer la
residència
“El Govern promou una reforma integral a les platges de
Mondragó”.
“La investigació apunta que el foc de Santanyí s’inicià a la
biblioteca”.
“Llum verda a les residències de Santanyí, Sant Joan i
Montuïri”.
“L’avanç de la Setmana Santa fa que pocs hotels obrin al
març”.
“<Mar.es>, projecte elegit per a l’edifici multifuncional
destinat a veíns de Cala d’Or”.
“Els usuaris dels escars de Cala Llonga reclamen la
reconstrucció del vell espigó”.

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

El Diari de les Balears i l’Ultima Hora són pràcticament els mateix diari: un el fan en català
i l’altre en espanyol. Per tant, quan han sorgit la mateixa notícia, s’ha optat per triar-ne
una de les dues. (per no duplicar)
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Taula 9.3.3.
Notícies del municipi de Santanyí publicades al diari El Mundo – Balears al llarg del
2005
Mes de la
publicació
Novembre

Agost

Juliol
Juny
Abril
Març

Febrer

Gener

Municipi de
la notícia
Santanyí

Titular de la notícia

Una carta al director queixant-se que la depuradors de Cala
Santanyí fa mala olor.
Cala Mondragó “El parc natural de Mondragó s’adapta per als minusvàlids”.
Santanyí
“L’Ajuntament de Santanyí inicia la redacció de l’Agenda
Local 21
Cala Mondragó “El Parc de Mondragó crearà itineraris per a persones amb
mobilitat reduïda”.
Cala d’Or
“Font informa del projecte de millora de la depuradora de
Cala d’Or als hotelers”.
Calonge
“Santanyí demanarà ajuda al Consell per a dotar de xarxa
d’aigües a Calonge”.
Cala d’Or
“El foc arrasa dues hectàrees de zona boscosa a Cala
d’Or”.
Es caló de sa “Es Caló de Sa Torre recupera la seva platja després de dos
Torre
dies d’abocaments descontralats”
Santanyí
“Els caçadors de Santanyí celebra el 25 aniversari de la
seva associació”.
Santanyí
“La Guàrdia Civil investiga les causes del incendi del Institut
de Santanyí”.
Santanyí
“Un incendi redueix a cendres els 13.000 llibres de la
biblioteca municipal de Santanyí”.
Santanyí
“Santanyí avançarà els 2,4 milions d’euros per acabar la
circumval·lació que finança el Govern”.
Santanyí
“El Consell dóna llum verda al primer polígon de Santanyí,
que es va projectar fa 11 anys”.
Santanyí
“Cabrer exigeix a ZP finançació per fer arribar el tren a
Alcúdia, Calvià, Santanyí, Son Servera i Cala Rajada”.
Cala Figuera
“Santanyí inverteix 89.000 € en obres de clavegueram
Cala d’Or
“Costes planeja millorar el front marítim del deteriorat barri
de pescadors de Cala d’Or”.
Cala d’Or
“Estudien recuperar la zona antiga del port que replega uns
55 escars”.

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006
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Taula 9.3.4.
Notícies del municipi de Santanyí publicades al diari Diario de Mallorca al llarg del 2005
Mes de la
publicació
Novembre

Setembre
Juliol

Juny

Maig

Abril

Març
Febrer
Gener

Municipi de
la notícia
Santanyí
Cala Mondragó

Titular de la notícia

“Inicien l’elaboració de l’Agenda Local 21.”
“Mondragó facilitarà l’accés a persones amb poca
mobilitat”.
S’Alqueria
“El foc quema una hectàrea i mitja a una finca de
Blanca
s’Alqueria Blanca”.
Cala d’Or
“El PSOE responsabilitza del incendi del punt verd a la mala
gestió d’aquest”.
Santanyí
“Els batles del Migjorn demanen que es perllongui
l’autopista fins a Campos”.
Cala Figuera
“Protestes veïnals i empresarials per les obres del nou
edifici portuari”
Cala
“Mobilització veïnal en el ple contra el tancament d’un
Esmeralda
accés a la platja de Cala Esmeralda”.
Mondragó
“Els titulars de Mondragó presenten un conveni alternatiu al
Govern”.
Cala d’Or
“El PSOE proposa la rehabilitació del barri de pescadors”.
Portopetro
“Unes obres a la vora del Club Nàutic afecten els
establiments del carrer Far”.
Santanyí
“Cap edifici municipal té assegurança contra incendi degut
al seu alt cost”.
Cala Llonga i “Adjudicats dos concursos de subministrament d’aigua”.
Portopetro
Cala d’Or
“Impulsen la recollida selectiva domiciliària”.
Mondragó
“Propietaris del parc de Mondragó asseguren que el Govern
els descriminen”.
Santanyí
“L’institut demana dues aules prefabricades per recuperar
la normalitat del curs”.
Cala d’Or
“Cala d’Or disposarà d’un club de iots que s’han qualificats
com “els més luxosos del Mediterrani””.
Cala Figuera
“L’edifici del port modernitza i amplia l’àmbit dels seus
serveis”.
Cala d’Or
“L’IBASAN invertirà dos milions a Santanyí (Cala d’Or),
Moscari i Can Picafort”.
Santanyí
“Els col·legis públics disposen d’un pla d’actuació davant
situacions d’emergència”.

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

Al llarg de l’any, els 4 diaris que es publiquen a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears repeteixen les notícies. Tot i així s’han tingut en compte (a excepció del Diari de
Balears i l’Ultima Hora que, com s’ha dit abans, pràcticament és el mateix diari).
La majoria de les notícies (un 37 %) són notícies de caire urbanístic. També destaquen les
notícies relacionades amb l’entorn físic del municipi i les notícies que tracten temes
turístics. També destaquen les relacionades amb els residus (aigües residuals, recollides
de residus, etc.).
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Taula 9.3.5.
Monogràfics, reportatges, etc.

Diari
Ultima Hora

Monogràfics, reportatges, etc.
Títol del reportatge
Reportatges sobre diferents platges de Santanyí:
-

Cala Petita de Cala d’Or.
Cala s’Almunia.
Cala Gran.
Cala Santanyí.
Cala Llombards.
Cala Mondragó.
Es Caragol

Cala d’Or. Juny. “Cala d’Or, amb gust pitiús ”
Mondragó. Abril. “Parc Natural de Mondragó. Un autèntic i espectacular
mosaic d’ambients”. Brisas.
de Cala Mondragó. Juliol. “Ses Fonts de n’Alis, homenatge als torrents”

Diari
Mallorca.
El Mundo - Cala Mondragó. Juny. “Cala Mondragó, un premi a la qualitat”.
Balears
Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

Es detecte que tots els reportatges que s’ha fet sobre Santanyí tenen un caire paisagístic.
Hi destaca, per damunt els altres, el Parc Natural de Mondragó.
9.3.1.2. “El Sud de Mallorca”
Hi ha una publicació periòdica meridional anomenada “El Sud de Mallorca” i recull
notícies de tot tipus relacionats amb els següent municipis: Felanitx, Santanyí, Llucmajor,
Campos i Ses Salines. Les notícies publicades que fan referència Santanyí es resumeixen
en:
Taula 9.3.6.
Notícies de caire medioambiental a la publicació “El Sud de Mallorca” al llarg del 2005
Mes
Abril

Títol de la notícia
Iniciades les obres de condicionament de l’Institut de Santanyí. Després
que un espectacular incendi calcinàs el Punt Jove, la Biblioteca municipal i
la Sala d’informàtica d’aquest edifici.
Cala d’Or ha estat escenari d’un campionat de futbol a través de la vídeo
consola.
Santanyí ha acollit una exposició de les pintures del Foment del Turisme
per commemorar el seu primer centenari.
A l’estiu s’iniciaran les obres d’ampliació de l’IES Santanyí.
Jornada intercultural al col·legi públic de s’Alqueria Blanca.
Entrevista al batle de Santanyí, Miquel Vidal

Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

200

9. Educació ambiental
Agenda 21 Local de Santanyí. SA VOLA. 2006

Taula 9.3.7.
Notícies de caire medioambiental a la publicació “El Sud de Mallorca” al llarg del 2004
Mes
Títol de la notícia
Desembre Calonge tendrà col·legi nou el curs 2006-2007
Nou portal web de l’Ajuntament de Santanyí
Èxit de participació en el concurs d’idees per desenvolupar l’edifici
polivalent de Cala d’Or
L’estiu de 2004, una de les pitjors temporades turístiques dels darrers
Agost
anys
Possible creació d'un "land art" a Mondragó
El Punt d’Informació Jove de Cala d’Or: un lloc de trobada per als
adolescents
Els lladres de les zones turístiques prefereixen perfums i licors
El port esportiu de Cala d'Or un any més un dels millors de l'illa
Cala d'Or es planteja convertir-se en Entitat Local Menor
Entrevista al batle de Santanyí.
Cala d'Or es planteja convertir-se en Entitat Local Menor
Juliol
Rosa Estaràs presidí la inauguració d'una pista poliesportiva pionera a Cala
d'Or
L’Ajuntament reparteix 3.000 cendrers de platja
Preocupació enfront de la construcció d'un complexe hoteler a Portopetro
La crisi turística també afecta als taxistes
Noves subvencions pel Parc Natural de Mondragó
Crisi turística a Cala d'Or
Juny
L'Ajuntament de Santanyí demana ajuts per pal·liar el cost del Centre de
Dia
Mig centenar de persones netejaren del fons marí de Cala Figuera
Maig
Més seguretat laboral per als treballadors de l’Ajuntament
200 alumnes han cursat els estudis d'educació d'adults a Santanyí
Abril
Nova casa de cultura a Santanyí: Can Jaume Antoni
Es crea l’Agrupació de Voluntaris de Santanyí
L'Ajuntament renova la flota de vehicles de la Policia Local
Font: Ajuntament de Santanyí. 2006

9.3.1.3. “Dies i coses”
Per acabar cal ressenyar l’existència d’una revista local anomenada “Dies i coses” que
s’edita a Calonge.
“Dies i coses” va néixer l'any 1987, fruit de les inquietuds d'un grup de joves calongins
que volien mostrar les seves preocupacions per la pèrdua d'identitat d'un poble mallorquí,
arrant d'una costa en ple desenvolupament turístic, amb totes les conseqüències d'un
caire i l'altre que això implica.
És una publicació en català, que es construeix en base a articles, entrevistes i cròniques.
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Té una periodicitat bimestral, un tiratge de 800 exemplars i es difon acutualment al terme
de Santanyí i part de Felanitx. El format es A4 i té una mitjana d'unes 60 planes.
Les dades relacionades amb el medi ambient (naturalessa, urbanisme, etc.), societat i
economia es resumeixen en el següent llistat de noticies:
Conveni laboral pioner. Maig – Juny de 2004.
“L’ajuntament de Santanyí esdevé pioner en matèria de prevenció de riscs laborals. En el
decurs de la legislatura passada i de l’actual, s’ha fet un gran esforç per reduir accidents
en el treball. Per aquest motiu s’ha dotat d’un equip de protecció individual per ampliar la
seguretat del treballador i s’ha constituït un comitè de seguretat i salut. L’ajuntament ja
disposa d’un total de 30 tècnics en prevenció d’accidents a nivell bàsic i es promouen
incentius per als delegats de comitè en salut laboral. D’altra banda, s’ha firmat el conveni
de personal de l’ajuntament en el qual, la principal millora és que els sous dels
treballadors laborals del consistori s’han anivellat al dels funcionaris i podran cmptar amb
les mateixes avantatges.”
L’ajuntament reparteix 3.000 cendrers de platja. Juliol – Agost. 2004
L’ajuntament de Santanyí, des del departament de turisme que regeix Álvaro Solana, ha
repartit 3.000 cendrers de platja als concessionaris que exploten les distintes platges del
municipi. El motiu és principalment, mantenir les platges netes i evita que els usuaris es
cremin quan caminen damunt l’arena i trepitgen un cigarret encès. Possiblement, més
endavant es repartiran una altra remesa d’aquest cendres si es comprova que no són
suficients.
El punt d’informació jove de Cala d’Or esdevé com a punt de trobada dels
adolescents. Setembre – Octubre. 2004.
L’ajuntament de Santanyí aprova un pressupost de 14.380.000 € per a l’exercici
de 2005. La taxa que més ha pujat ha estat la recollida de fems i clavegueram qye
suposa un 20 % més. Això respon al fet que aquest servei és deficitari, és a dir, que la
despesa que suposa per l’Ajuntament mantenir aquest servei és superior als ingressos
que rep per poder donar el servei. Novembre – Desembre. 2004.
Set milions d’euros en obres diverses per millorar les infraestructures de
depuradores i clavegueram. La més important és l’ampliació i reforma de la depuradora
de Cala d’Or que tindrà un cost aproximat de 6 milions d’euros. Dins aquest pressupost
s’inclou la connexió de la xarxa de clavegueram del nucli de Portopetro i de les
urbanitzacions de barca Trencada i Cala Mondragó. Gener –Febrer. 2004
Hi ha una article escrit pel Conseller de Medi ambient, en Jaume Font. L’article en
si parla de la LECO (Llei de Conservació d’Espais Naturals de Rellevància Ambiental).
L’article rep el títol de “LECO: una resposta consensuada per a un problema enquistat”.
Número de Gener – Febrer de 2004.
El grup d’excursionisme de Calonge Trescapuig, informa del calendari de les
excursions previstes al llarg del 2005. Al llarg d’aquest any es tenen previstes dur a
terme un total de 12 excursions, començant el 9 de gener i finalitzant el 3 de desembre.
Número de Gener – Febrer de 2004.
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Hi ha una entrevista a la Consellera d’agricultura, ramaderia i pesca del Govern
Balear, na Margalida Moner Tugores. Número de Gener – Febrer de 2004.
Hi ha un article titulat “La recollida selectiva requereix el nostre esforç”. Març – Abril
de 2005. En aquest article es fa una explicació dels tipus de contenidors existents per a
la deposició dels residus (envasos, paper, vidre, piles, olis, medicaments i rebuig) així com
també explica el servei de recollida d’electrodomèstics a domicili. També s’explica
l’existència dels parcs verds ubicats en el municipi de Santanyí i de les avantatges que té
la recollida selectiva.
L’ajuntament de Santanyí impulsa la recollida selectiva a Cala d’Or i vigilarà els
establiments que no compleixin les normes. La finalitat és reduir el cost de la
incineració de residus. Maig – Juny. 2005.
La Conselleria d’Educació i Cultura invertirà quasi quatre milions d’euros en
infraestructures educatives en el terme municipal de Santanyí. Els projectes que es
realitzaran són:
-

Ampliació de l’Institut de Santanyí.
Reforma de la biblioteca municipal i punt jove.
Construcció d’una nova escola a Calonge.
Ampliació del Col·legi Públic Santa Maria del Mar de Cala d’Or.

A cada número de “Dies i coses” hi ha un apartat titulat “Plana de Caça i natura”. Tal com
el títol suggereix, combina notícies (la gran majoria) relacionades amb la caça i notícies
(en menor mesura) pròpies de natura: estudis genètic d’animals, etc.
Allà on surten més articles relacionats amb el medi ambient, societat i informació en
general de Santanyí, és en l’apartat de “l’Ajuntament de Santanyí informa” en el qual es
publiquen les darreres notícies sobre l’actualitat municipal: concursos, campanyes, etc.
Totes les notícies escrites de les publicacions que s’han analitzat (Diaris, “El Sud de
Mallorca i “Dies i coses”) són de caire ambiental, social o econòmic, és a dir, els tres
pilars bàsics en que es sustenta una Agenda Local 21.
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9.3.2. Anàlisi dels mitjans de comunicació radiofònics
Santanyí Ràdio va començar la seva emissió a l’estiu de 2002. S’emet 24 hores al dia.
La programació es basa en dos eixos fonamentals: la part de ràdio convencional i la part
musical.
En el primer apartat s’inclou el magacine Ronda de Migjorn, un programa destinat a
mantenir l’audiència al dia de la informació generada a l’entorn immediat i de les noticies
destacades de la jornada, de caire més genèric. Aquí hi tene cabuda els relacionades amb
el medi ambient: parc verd, residus, educació ambiental, etc.
Inclou una sèrie de seccions (en aquest programa) a les quals els oient hi poden prenre
part. Aquestes consultes són del tipus: Banca i Economia, Assessoria laboral i Fiscal,
Jardineria, Bricolage, Salut, i divulgació científica, Internet; a més dels temes de Consum
que afecten al ciutadà.
Hi ha espais destinats a la gastronomia i al turisme, als fenòmens paranormals, a la vida
artística del municipi, a l’actualitat del camp i de la mar.
Es recuperen narracions i testimonis d’antics costums per tal d’entendre l’evolució de la
societat santanyinera.
Les associacions culturals i Ong’s troben un canal per donar a conèixer les seves
activitats.
En l’apartat de la activitat esportiva, a més d’espais a la programació diària, es fa un
seguiment exhaustiu de l’actualitat dels caps de setmana mitjançant una programació
especial en funció de la competició on participen els distints equips que existeixen en el
terme.
La resta de la programació, la completa la programació musical. Clàssics de tots els estils
musicals combinats amb música d’actualitat.
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9.4. Percepció ciutadana dels problemes ambientals, econòmics
i socials de Santanyí
Per acabar, segons els resultats de la consulta ciutadana realitzada a Santanyí dia 8 de
febrer de 2006 sobre la percepció dels santanyiners sobre alguns temes medioambientals
queden refletics als següents gràfics i taules. Cal dir que es varen dur a terme un total de
65 enquestes.

9.4.1. Perfil de l’enquestat
9.4.1.1. Procedència
En el dia de mercat, s’hi concentren persones d’altres nuclis urbans de Santanyí, és a dir,
que els enquestats no són exclusivament de Santanyí nucli.
Figura 9.4.1
Procedència dels enquestats (percentatges)
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9.4.1.2. Edat
La majoria dels enquestats estan entre els 37 i 46 anys. Aquets representen el 34 % del
total dels enquestats. Un 26 % tenen una edat compresa entre els 27 i els 36.
Pràcticament la majoria de la resta tenen més de 47 anys (un 34 %).
Figura 9.4.2
Edat dels enquestats (valors absoluts)
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9.4.1.3. Nivell d’estudis
El 38 % dels enquestats tenen la primària. Un 29 % tenen els estudis de secundària,
mentre que la resta, els FP i els universitaris, representen el 15 i el 18 % respectivament.
Figura 9.4.3
Nivell d’estudis dels enquestats (valors absoluts)
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9.4.1.4. Ocupació
El 52 % dels enquestats treballen, un 18 % són jubilats i la resta es reparteixen entre
estudiants, mestressa de casa i aturats.
Figura 9.4.4
Ocupació dels enquestats (valors absoluts)
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9.4.2. Preguntes de l’enquesta
9.4.2.1. Preguntes relacionades amb l’aigua
Una 69 % dels enquestats creu que la tarifa d’aigua és elevada. Per altra banda, un 66 %
creu que la qualitat de l’aigua que es subministra no és de bona qualitat. Un 81,5 %
opina que no hi ha talls de subministrament d’aigua potable.

Nº d'enquestats

Figura 9.4.5.
Resposta davant la pregunta: “creis que representa un problema les següents
afirmacions?”
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9.4.2.2. Preguntes relacionades amb els residus
Dels 65 enquestats, 21 troben que la neteja viària és deficitària (un 32 %). Un 24,5 %
dels enquestats opina que un dels problemes relacionats amb els residus és la mala
ubicació dels contenidors els quals dificulten la deposició dels residus (rebuig, reciclables,
etc.)

Nº d'enquestats

La gran majoria dels santanyiners opina que l’horari de recollida dels fems és correcte. En
concret ho opinen un 91 %.
Figura 9.4.6.
Resposta davant la pregunta: “creis que representa un problema les següents
afirmacions?”
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Altres respostes que han donat vers a aquesta qüestió dels residus:
o
o

5 enquestats opinen que hi ha pocs contenidors on dipositar qualsevol tipus de
residu.
Alguns troben que la taxa de residus és molt elevada. D’altres troben ineficient el
servei de recollida dels voluminosos. Es queixen que n’hi ha per tot.

Pel que fa en el tema del reciclatge, cal dir que la gran majoria dels enquestats reciclen a
casa seva, en concret ho fan un 72 %, o el que és el mateix, 47 de les 65 persones
enquestades. D’aquestes 47 persones, 28 reciclen les tres fraccions (paper/cartró, vidre i
envasos, és a dir un 60 % dels qui reciclen a Santanyí). Després, 10 dels enquestats
recicles dues de les tres fraccions. Finalment hi ha només 9 persones (un 19 % dels qui
reciclen) que reciclen només una de les tres fraccions reciclables.

Nº d'enquestats que reciclen

Figura 9.4.7.
Nombre de fraccions que reciclen els qui reciclen a Santanyí
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9.4.2.3. Preguntes relacionades amb el renou

Nombre d'enquestats que troben
que hi ha renou al municipi

El 72 % dels enquestats opina que en el terme municipal de Santanyí no hi ha renou,
mentre que la resta (18 enquestats) opinen que si. D’aquests 18 enquestats que opinen
que si, el 78 % creu que el renou és degut als vehicles (principalment els cotxes).
Figura 9.4.8.
Causes que provoquen el renou segons els enquestats
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9.4.2.4. Preguntes relacionades amb l’energia
Pràcticament la meitat dels enquestats empren bombetes de baix consum (el 51 %),
mentre que la resta (32 enquestats) no empren cap tipus de bombetes de baix consum.
9.4.2.5. Preguntes relacionades amb la mobilitat
1) El transport públic
El 71 % dels enquestats (46 persones) manifesten que el transport públic no és suficient.
D’aquests, un 91 % creu que és deficient (o no suficient) degut a l’alt preu. Una minoria
(3 enquestats) creu que és pels mals horaris que hi ha.
2) Mobilitat dels santanyiners.
Dels 65 enquestats, 45 fan feina en el propi municipi de Santanyí. D’aquests, 36 no
especifiquen com es desplacen per anar a fer feina, mentre que només 8 declaren que
vana peu a fer feina.
Dels 20 que fan feina fora del seu lloc de residència, destaca la gent de Santanyí que fa
feina a Cala Figuera (un total de 4). Tots els que fan feina lluny del seu lloc de residència
van a fer feina amb cotxe propi.
Per altra banda, 44 dels 65 enquestats realitzen la majoria de les seves compres al terme
municipal de Santanyí. D’aquest 44, un 45,5 % les realitzen desplaçant-se amb el seu
cotxe i només 10 enquestats (un 23 %) va a comprar a peu.
Dels que realitzen la majoria de les compres fora del nucli urbà (un 32 % dels enquestats)
tots ells es desplacen per anar a comprar amb cotxe. El destí de la compra es reparteix
entre Manacor i Palma.
9.4.2.6. Preguntes relacionades amb l’educació ambiental.

Persones enquestades

Un 74 % dels enquestats creuen que no es fa educació ambiental a Santanyí. D’aquestes
48 persones, 29 creuen que la millor manera de fer educació ambiental és a través de
campanyes de conscienciació i d’informació. 12 creuen que la millor manera es dur a
terme educació ambiental a les escoles. Una minoria creu que la millor manera és dur a
terme tallers i cursos.
Figura 9.4.9.
Mètodes per dur a terme més educació ambiental a Santanyí segons els enquestats
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9.4.2.7. Preguntes de com valoren diversos aspectes de Santanyí
El 60 % dels enquestats valora positivament els serveis sanitaris de Santanyí. Només 8
dels 65 enquestats, opina que aquests serveis són deficients.
Cal semblant és la valoració feta vers als centres d’ensenyament municipal. Un 58 % dels
enquestats troben que l’ensenyança a Santanyí és òptima.
Per contra, el 55 % opina que és difícil l’accés a l’habitatge a qualsevol nucli urbà de
Santanyí. Només 10 dels enquestats opinen que és bo de fer accedir a un habitatge.
Ja per últim, quasi la majoria creuen que les instal·lacions cultural, esportives i d’oci són
suficients (un 48 %) mentre que un important 38 % dels enquestats (25 en concret)
opina que hi manquen instal·lacions d’aquests tipus. Les persones que més s’hi queixen
són les que no resideixen a Santanyí nucli.

Nº dels enquestats

Figura 9.4.10.
Valoració de diferents aspectes socials de Santanyí
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9.4.3. Observacions fetes pels enquestats
Hi havia gent que opinava que no recicla degut a que no té facilitats per fer-ho. Altres es
queixaven de la manca de guarderies en el municipi. També la gent es queixava de que
els metges facin poques visites domiciliàries als pacients.
Alguns enquestats opinen que els impostos que paguen són molt elevats i que no es veu
reflexat mitjançant una millora de les infraestructures o mitjançant la creació de noves.
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