Taller sobre l’eliminació de plàstic d’un sol ús dirigit a empreses del sector hoteler i la restauració de Form
dilluns, 9 de març de 2020 13:39

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que juntament amb el
Foro Marí d’Eivissa i Formentera i l’associació Plastic Free s’ha organitzat un taller sobre
l’eliminació de plàstic d’un sol ús, que es celebrarà aquest dimecres 11 de març de 9.30 a 14
hores a la sala d’actes de Consell, a Sant Francesc. Aquesta jornada està dirigida a les
empreses del sector Horeca (hostaleria, restauración i cafeteries) de l’illa i l’entrada és gratuïta.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha explicat que durant el taller “s’abordarà la
nova llei balear de residus, la seva aplicació a Formentera i com pot afectar aquesta normativa
les empreses locals”. El conseller ha recordat que “la implicació del sector Horeca, com grans
generadors de residus, és fonamental en l’objectiu de reduir la generació de plàstics i hi ha
subratllat la millora, per exemple, en la recollida de residus orgànics el darrer any, gràcies
també a la col·laboració de les empreses”.

Durant la jornada, el tècnic de Medi Ambient del Consell Javi Asensio parlarà de la situació
actual dels residus a Formentera, mentre que Flor dell’Agnolo, de la cooperativa Bsplash,
oferirà una xerrada sobre la llei balear de residus.

A més, es presentaran diferents alternatives per substituir el plàstic d’un sol ús i es posaran
exemples d’empreses que han decidit prescindir d’aquests productes.

L’objectiu, segon assenyalen des de Plastic Free, és crear un espai de debat per trobar
solucions efectives cap a una Formentera lliure de plàstics d’un sol ús. També es presentaran
els nous criteris de certificació, anàlisi de les alternatives i facilitació del procés de certificació
Plastic Free. A més, es parlarà de les bones pràctiques amb empreses que ja han obtingut
aquest certificat.

Les empreses interessades a participar en aquesta jornada poden informar-se’n a través del
correu electrònic plasticfreeformentera@gmail.com .
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