Ecovidrio desenvolupa dins de la campanya ‘Vidre per Posidònia’ una exposició itinerant a Formentera so
dimecres, 4 de març de 2020 19:37

Vidre per Posidònia. Campanya entre els clubs de futbol per a sensibilitzar i informar els
esportistes sobre el reciclatge d’envasos de vidre i els beneficis que això té per a la cura del
medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic

El dissabte 7 de març, de 9.00 a 17.00h, a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.

Formentera, 7 de març de 2020 Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la
gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre dipositats en els contenidors de tota
Espanya, el Consell d’Eivissa i el Consell de Formentera, en col·laboració amb els ajuntaments
participants, posen en marxa l’activitat de
street marketing
que recorrerà les localitats d’Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu, Sant
Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Sant Francesc de Formentera, animant als petits de
la casa, amb motiu de la campanya Vidre per Posidònia.

Aquesta campanya està dirigida als clubs de futbol de les illes, amb l’objectiu de sensibilitzar
tant a jugadors com aficionats i a la població en general sobre els avantatges del reciclatge dels
envasos de vidre, així com els beneficis ambientals que comporta el reciclatge.

L’acció de street marketing comptarà amb:

- Joc de la Vidre-Oca gegant, joc tradicional de l’oca, on els continguts estan relacionats amb el
reciclatge de vidre.

- Una exposició d’Ecovidrio composta per sis panells expositors mitjançant els quals, i amb
l’ajuda d’un educador, s’explicarà el procés de la gestió dels residus d’envasos de vidre a
Espanya i la importància de preservar les prades de posidònia en totes dues illes.
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- L’activitat de street marketing estarà present durant tot el dia en els següents municipis:

- Dilluns 2 de març en la plaça d’Espanya de Sant Joan de Labritja.
Horari: 9.00-14.00 y 15.00-18.00h

- Dimarts 3 de març, en el passeig de les Fonts de Sant Antoni de Portmany.
Horari: 9.00-14.00 y 15.00-18.00h

- Dimecres 4 de març, en el passeig de S’Alamera de Santa Eulària des Riu.
Horari: 9.00-14.00 y 15.00-18.00h

- Dijous 5 de març, en la plaça Església de Sant Jordi de Sant Josep de sa Talaia.
Horari: 9.00-14.00 y 15.00-18.00h

- Divendres 6 de març, en el passeig Vara del Rei d’Eivissa
Horari: 9.00-14.00 y 15.00-18.00h

- Dissabte 7 de març, en la plaça de la Constitució de Sant Francesc de Formentera.
Horari: 9.00-17.00h

Beneficis mediambientals del reciclatge de vidre
El vidre que es diposita en els contenidors es recicla al 100% i s’utilitza per a la fabricació de
nous envasos, de manera indefinida i sense perdre les propietats originals. Reciclant vidre
evitem el creixement dels abocadors.

Reciclar vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic. En usar calcín —vidre
reciclat— en la fabricació de nous envasos s’evita l’extracció de matèries primeres de la
naturalesa, evitant l’erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn.
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A més, es minimitza l’emissió de CO₂ en el procés de fabricació i s’estalvia energia.

Sobre Ecovidrio
Ecovidrio és l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus
d’envasos de vidre a Espanya. En 1997, després de l’aprovació de la Llei d’Envasos i Residus
d’Envasos en 1997 i l’arrencada de les seves operacions en 1998, es va convertir en l’entitat
gestora d’un model de reciclatge que garanteix un servei complet i al qual tenen accés tots els
ciutadans. En termes de finançament, 8.000 companyies envasadores fan possible, amb la
seva aportació a través del punt verd, el sistema de reciclatge.

El treball d’Ecovidrio destaca per garantir el reciclatge d’alta qualitat a través del contenidor,
potenciar les infraestructures de contenidors i recollida, invertir en plans i recursos destinats a
incrementar el reciclatge d’envasos de vidre en l’hostaleria, mobilitzar als ciutadans a través de
campanyes de sensibilització i promoure la prevenció i el eco-disseny dels envasos.

En les últimes dues dècades el sistema de Ecovidrio ha permès el creixement exponencial de
la taxa de reciclatge passant d’un 31,3% l’any 2000 al 76,5%, segons estima l’entitat per a l’any
2018.

El reciclatge d’envasos de vidre és un element fonamental per a contribuir al desenvolupament
sostenible, fomentar la transició cap a l’economia circular i lluitar contra el canvi climàtic. A
més, el reciclatge d’envasos de vidre és una activitat que dóna suport al compliment de
l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament, redunda sobre
els objectius (11) Ciutats i comunitats sostenibles, (12) Producció i consum responsables i (13)
Acció pel clima.

4 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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