La campanya ‘Recicla vidre per elles’ atraca a Formentera
dimecres, 21 d'octubre de 2020 13:42

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, la vicepresidenta Ana Juan, el
conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, la presidenta de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer (AECC) de Formentera, Pepita Gabaldar i el representant d’Ecovidrio, Iván Tolsà han
presentat avui la campanya d’Ecovidrio “Recicla vidre por elles” amb motiu del Dia Mundial del
Càncer de Mama celebrat aquesta setmana.

Des d’aquesta setmana s’han instal·lat a la plaça de la Constitució de Sant Francesc dos iglús
roses per dipositar envasos de vidre, els diners que es recaptin del seu reciclatge es donaran a
la Fundació Sandra Ibarra de Solidaritat Enfront del Càncer. Aquesta fundació sense ànim de
lucre lluita i fomenta la investigació contra el càncer de mama, segons ha explicat el
responsable d’Ecovidrio.

El conseller de Medi Ambient ha mostrat la seva satisfacció per poder col·laborar amb aquesta
campanya que té un doble objectiu, “per una banda col·laborar amb la investigació i per altra
conscienciar sobre la importància del reciclatge”. En aquest sentit, Antonio J. Sanz ha destacat
que per cada ampolla de vidre que reciclem es deixen d’emetre 300 grams de C02, ajudant
amb un petit gest al medi ambient.

Reciclatge de vidre a Formentera
Segons les últimes dades relatives a 2019, els habitants de Formentera van reciclar un total de
971 tones d’envasos de vidre, la qual cosa suposa que cada habitant va reciclar de mitjana
80,2 kg. Respecte a la taxa de número de contenidors, Formentera se situa amb una mitjana
de 148 habitants per contenidor, comptant amb un total de 82 iglús per als residus d’envasos
de vidre instal·lats.

D’altra banda, com a símbol de la conscienciació i solidaritat amb el càncer de mama, Agatha
Ruiz de la Prada ha dissenyat un miniglú especial per a l’ocasió, en el qual es destaca el lema
de la Fundació Sandra Ibarra: “Plens de vida”. El
mini
glú
es podrà adquirir a través de la web Miniglú.es, i els beneficis es destinaran a la Fundació
Sandra Ibarra per a contribuir a la prevenció i recerca del càncer.
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La campanya s’ha estès per més de 140 ciutats de tot el territori nacional. Ecovidrio ha instal·lat
més de 370 contenidors roses per tot el país.

21 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

2/2

