Una informadora ambiental conscienciarà a comerciants i ciutadans de Formentera sobre la bona gestió d
dimarts, 17 de maig de 2016 18:50

El Consell de Formentera ha presentat avui les novetats de la campanya d’estiu per millorar la
gestió dels residus “La imatge de l’illa depèn de tots”. La presentació l’ha realitzada la
consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, i ha comptat amb la presència del gerent de
Ferrovial Servicios Baleares, empresa concessionària del servei de gestió de residus, Eduardo
Azcona, la cap de servei de Ferrovial Servicios a Formentera, Silvia Carcelero, el gerent de
Podarcis, empresa consultora encarregada de desenvolupar la campanya, Dani Ramón i la
nova informadora ambiental, Begoña Jiménez.

La consellera ha explicat que l’objectiu d’aquesta campanya és “conscienciar aÂÂ la població a
través de la informació”. Precisament s’ha contractat durant 6 mesos a una informadora
mediambiental, que anirà porta per porta als comerços de l’illa per explicar com es fa una bona
gestió dels residus. També farà feina a peu de carrer, a les bateries de contenidors, on
realitzarà tasques de conscienciació ciutadania i detectarà possibles punts negres dels que
informarà al Consell i Ferrovial perquè puguin resoldre els problemes del servei amb més
agilitat o dur endavant actuacions, bé sancionadores o de replanteig del servei.

Jornada de neteja
Una de les primeres accions d’aquesta campanya del 2016 serà una Jornada de neteja del fons
marí que es farà el pròxim dissabte 21 de maig al matí. Aquesta iniciativa compta amb la
col·laboració de diversos centres de busseig i empreses d’activitats subaquàtiques que
participaran en la jornada de neteja que es farà des de Punta Pedrera, Es Caló de s’Oli i
Espalmador “per tenir aquests fons marins el més nets possible en vista a la temporada”,
segons ha explicat la consellera. La trobada serà a les 9.00 hores davant la Torre de
Formentera Mar, a la Savina. Els interessats es poden inscriure telefonant al 971321210 o
enviant un email a infoambiental@conselldeformentera.cat.

D’altra banda també s’ha editat un fulletó informatiu, així com cartells i adhesius, amb bones
pràctiques sobre la gestió de residus que la informadora repartirà a punts estratègics de l’illa i
on es fa incidència en l’augment de les sancions, i és que segons la darrera modificació de
l'ordenança s’han afegit un tipus de sancions més elevades que oscil•len les lleus entre 150 i
900 euros, les greus entre 900 i 45.000 euros, i les molt greus entre 45.000 i 1.750.000.
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El fulletó informatiu també té un codi QR amb el qual els ciutadans poden omplir un enquesta
per veure com valoren el servei de gestió de residus i fer suggeriments per millorar-lo. L’any
passat es varen recollir més de 8.000 tones de residus a Formentera, dels que el 24 per cent
eren reciclats, amb aquesta iniciativa, presentada avui dia internacional del reciclatge, es vol
incrementar el nombre de recollida selectiva.
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