Enquesta: 'Consell d'Infants: Le'ts clean up Europe'
Edat
1 vot (0,72 %)

Menor de 18 anys

3 vots (2,17 %)

Entre 19 i 30 anys

124 vots (89,86 %)

Entre 31 i 51 anys

9 vots (6,52 %)

Entre 51 i 65 anys

1 vot (0,72 %)

Major de 66 anys

Sexe
34 vots (24,64 %)

Home

104 vots (75,36 %)

Dona

Vostè recicla?
119 vots (86,23 %)

Sí

4 vots (2,9 %)

No

15 vots (10,87 %)

De vegades (2-3 cops o 2 o 3 fraccions a la setmana)

Sap què és reciclar?
137 vots (99,28 %)

Sí

1 vot (0,72 %)

No

Quan vostè va a comprar, quin tipus de bossa utilitza?
12 vots (8,7 %)

Paper

38 vots (27,54 %)

Plàstic

88 vots (63,77 %)

Tela

Quins colors tenen els contenidors?
0 vots (0 %)

Rosa, vermell, verd i negre

138 vots (100 %)

Blau, marró, groc, verd i gris

0 vots (0 %)

Marró, groc, verd i rosa

On tiraria les piles?
8 vots (5,8 %)

Bossa especial

6 vots (4,35 %)

Contenidor de rebuig

124 vots (89,86 %)

Deixalleria

A quin contenidor van els bolquers?
130 vots (94,2 %)

Rebuig

8 vots (5,8 %)

Orgànica

0 vots (0 %)

Paper

A on tiraria l'oli?
6 vots (4,35 %)

Aixeta

114 vots (82,61 %)

Deixalleria

18 vots (13,04 %)

Dins d'un pot, al rebuig

Vostè creu que haurien de posar més contenidors?
88 vots (63,77 %)

Sí

43 vots (31,16 %)

No

7 vots (5,07 %)

Ns/Nc

A on tiraria un arbre?
97 vots (70,29 %)

Deixalleria

5 vots (3,62 %)

Brossa

36 vots (26,09 %)

Altre

Es confon amb la brossa de residus i la matèria orgànica?
8 vots (5,8 %)

Sí

99 vots (71,74 %)

No

21 vots (15,22 %)

Sovint

10 vots (7,25 %)

Ns/Nc

A on deixa els mobles que no fa servir?
122 vots (88,41 %)

Deixalleria

0 vots (0 %)

Brossa

16 vots (11,59 %)

Un altre

Quan va a la muntanya recull els excrements de la teva mascota?
110 vots (79,71 %)

Sí

28 vots (20,29 %)

No

Coneix el Let's Clean Up Llavaneres?
És una jornada per conscienciar la gent sobre els residus que es llencen
101 vots (73,19 %)
en llocs que no toquen
És una jornada per ajudar l'Ajuntament a netejar boscos i platges
37 vots (26,81 %)
0 vots (0 %)

És una cursa on s'embruta i es recullen diners

