Formentera inicia la campanya de recollida de matèria orgànica als grans i mitjans productors de l’illa
dimarts, 14 de maig de 2019 14:17

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que des del 15 de maig
fins a mitjans d'octubre es durà a terme la campanya de recollida de fracció orgànica d'aquest
2019. Igual que en la campanya passada es faran dues rutes de recollida de restes de grans i
mitjans productors de l'illa.

En total són uns 170 negocis als quals es fa recollida porta a porta de la matèria orgànica que
generen. Per fer-lo amb garanties disposen de l'assessorament dos informadors ambientals i
de tres zeladors de l'àrea de Medi Ambient, que fan el seguiment de la campanya.

A més, després dels bons resultats del 2018, aquesta temporada per segon any consecutiu es
farà també la recollida porta d'envasos als establiments del Parc Natural de ses Salines de
Formentera.

D'altra banda, cal destacar que Ecoembes, organització sense ànim de lucre que promou el
reciclatge ha finançat la contractació d'altre informador ambiental per ajudar a incrementar les
taxes de reciclatge a l'illa.

Balanç del 2018
Durant la campanya del 2018, que va ser també de 5 mesos de durada, es varen retirar un total
de 527,4 tones de matèria orgànica als 170 establiments que hi varen participar. Gràcies també
als bons resultats aquesta temporada s'ha pogut contractar un informador més i repartir cubells
grocs a tots els establiments per continuar amb l'increment de les taxes de reciclatge.

La consellera de Medi Ambient ha agraït a tots els establiments la seva col·laboració i espera
"poder tornar a repetir aquestes bones dades que són positives pel benefici mediambiental que
generen però també l'econòmic, ja que el transport dels residus reciclats no té cost perquè es
sufragat per les empreses de reciclatge, però el de la fracció de rebuig sí que es paga".
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