Formentera incrementa un 14,6 % el reciclatge d’envasos plàstics en 2016
dijous, 23 de febrer de 2017 16:17

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que s’ha incrementat el
nombre de residus reciclats, de paper i cartó, vidre i envasos de 2.106,62 tones al 2015 a
2.259,82 tones durant el 2016, sent un 7,27 % superior el volum de residus reciclats entre un
any l’altre. Durant el 2016 en total i incloent la fracció de rebuig es varen generar 9.904,90
tones de residus a l’illa de Formentera, un 6,31 % més que al 2015 quan es generaren
9.316,44 tones.

Per fraccions destaca l’increment de la recollida d’envasos lleugers que ha augmentat en un
14.6% el seu reciclatge, passant de 383,08 del 2015 a 439,10 tones recollides al 2016. Li
segueix en importància el vidre que ha augmentat un 9,94 %, passant de les 854,52 tones
recollides al 2015 a les 939,54 del 2016. El reciclatge de paper i cartró també s’ha incrementat
sensiblement, de 869,02 a 881,18 tones, essent un 1,3 % superior entre el 2015 i el 2016.

Estalvi econòmic
La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha agraït a la població en general i als grans
productors en particular (cafeteries, restaurants, hotels i apartaments, comerços,etc) l’esforç
que fan per “fer una gestió més sostenible dels residus a Formentera”. A més, la consellera ha
destacat també els beneficis econòmics que el reciclatge comporta per la nostra illa, ja que “els
ingressos per la recollida selectiva de paper-cartó, envasos i vidre i la seva posterior venda dels
materials a les plantes de reciclatge ha sumat 179.206,74 € al 2016”.

Aquests ingressos han set destinats per augmentar les freqüències de la recollida, pel
manteniment dels contenidors i per continuar amb l’educació ambiental dirigida al sector
empresarial (grans productors de residus) i al sector educatiu, segons ha destacat la
consellera.

Daisee Aguilera ha apuntat que “si aquests residus no s’haguessin reciclat i haguessin sigut
transportats a l’abocador de Ca Na Putxa tindria un cost de 137 €/Tn de cànon de transferència
més 30 €/Tn en concepte de taxa d’abocador”. “La ciutadania de Formentera ha evitat
l’increment del cost de transferència de residus mitjançant el reciclatge en 377.389,94€ a l’any
2016, ja que el cost de transport dels materials reciclats és assumit pels sistemes integrals de
gestió, en aquest cas per Ecoembes pel paper-cartró i envasos i per Ecovidrio pel vidre”.
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