La campanya “Vidre per Posidònia” es tanca a Formentera amb una entrega de premis
dimarts, 14 de juliol de 2020 14:16

El conseller de Medi Ambient del Consell de Formentera, Antonio J Sanz, ha assistit avui a
l’acte de tancament de campanya “Vidre per Posidònia” d’Ecovidrio, que ha tengut lloc avui en
el camí de sa Guia de Formentera. A l’acte també ha assistit el gerent de zona d’Ecovidrio,
Roberto Fuentes, el conseller de Medi Ambient d’Eivissa i el coordinador de l’àrea Marina del
GEN-GOB, entre d’altres personalitats i representants d’entitats i clubs premiats.

Ecovidrio és una entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus
a nivell nacional. El Consell de Formentera i el Consell d’Eivissa en col·laboració amb els
Ajuntaments d’Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu, Sant Joan i Sant
Josep varen posar en marxa el passat mes de febrer la campanya “Vidre per Posidònia”, una
iniciativa de sensibilització i comunicació dirigida als clubs esportius de futbol, perquè els
esportistes prenguessin consciència de la importància de reciclar els residus d’envasos de
vidre.

Per a la posada en marxa de la campanya, que es va desenvolupar durant el mes de febrer i al
març va quedar aturada per mor de l’estat d’alarma, es varen col·locar dos contenidors en
forma de pilota de futbol a les dues illes. A més, es varen decorar contenidors amb la imatge de
campanya a les rodalies de les instal·lacions esportives dels clubs perquè els esportistes,
entrenadors i familiars dipositessin els envasos de vidre.

Entrega de premis
En total, segons ha explicat el gerent d’Ecovidrio, s’han recollit 7.000 kg d’envasos de vidre
durant el temps de durada de la campanya. Els beneficis de la campanya s’han destinat a uns
premis que s’han repartit avui en aquest acte. Per una banda, s’han donat 1.000€ per aportació
de material de submarinisme per a l’associació GEN-GOB, entitat que treballa en la
conservació de les praderies de posidònia d’Eivissa i Formentera.

D’altra banda, s’han donat xecs per valor de 200€ per a l’adquisició de material esportiu als
següents clubs: Penya Independent de Sant Joan per “Vidre al contenidor”; el CD Ibiza Islas
Pitiusas per “Pitiuso de cor”; la SD Portmany per la difusió que va realitzar de la campanya en
xarxes socials; i el Rapid CF per la iniciativa “Pinta el teu escut i recicla l’ampolla”.
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Per part seva, el conseller de Medi Ambient del Consell de Formentera, Antonio J Sanz ha
agraït a Ecovidrio la realització d’aquesta campanya que consciencia als boixos i al·lots dels
clubs entorn a la importància del reciclatge del vidre, “ja que és una les fraccions que més
capacitat de reciclatge té, i el seu correcte reciclatge és vital per la protecció del medi ambient”.
A més, el conseller ha destacat que la campanya tengui caràcter pitiús perquè han de ser les
dues illes les que protegeixen un recurs tan important com és la Posidònia oceànica.
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