El dia 15 torna la recollida orgànica als grans i mitjans productors de Formentera
dijous, 12 de maig de 2022 09:21

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que aquest diumenge
15 de maig torna la campanya de recollida de fracció orgànica porta a porta als prop de cent
cinquanta establiments adherits de l'illa. Cal recordar que degut a les mesures sanitàries arran
de la covid-19, el 2020 es va suspendre i que el 2021, pel mateix motiu, va començar més tard.
La campanya comença el dia 15 de maig i es perllongarà fins al 15 d'octubre, coincidint amb
els períodes de major generació de residus.

L'any passat es varen recollir 295,385 tones de matèria orgànica, amb les quals s'elabora
compost d'alta qualitat que es posa a disposició de la Cooperativa del Camp per adobar els
camps cedits al banc de terres. La recollida de l'orgànica ha anat augmentat des de la prova
pilot que es va realitzar l'any 2017 a Sant Francesc, en què se'n varen recollir 100 tones. L'any
2018 es va ampliar la recollida a tota l'illa i se'n recolliren 541,77 tones, i l'any 2019, 704,11
tones.

El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, en primer lloc, ha volgut "agrair la col·laboració dels
negocis involucrats en la recollida" i ha destacat positivament que enguany "es pugui tornar a la
normalitat i recollir aquesta cinquena fracció porta a porta com es feia abans de la pandèmia".
El conseller ha assenyalat que "és necessari avançar cap a una millor gestió dels nostres
residus" i que "la recollida de matèria orgànica a la ciutadania s'impulsarà amb l'entrada del nou
contracte de residus, que preveu la instal·lació i la recollida de contenidors".

L'any 2021 es generaren un total de 9.694,64 tones de residus a l'illa de Formentera, de les
quals se'n va reciclar el 30,13 %. Per fraccions, es reciclaren 991 tones de vidre (10,22 %),
901,26 tones de paper i cartó (9,30 %), 733,32 tones d'envasos lleugers (7,56 %) i 295,38
tones (3,05 %).

Curs de compostatge domèstic

D'altra banda, el Consell de Formentera vol organitzar un curs de compostatge domèstic si hi
ha demanda de la ciutadania. Per això, els interessats a realitzar aquest curs poden apuntar-se
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a l'àrea de Medi Ambient a través del correu electrònic mediambient@conselldeformenetera.c
at
o cridant al telèfon 971 321 210 ext.
1. Quan hi hagi un nombre suficient d'interessats s'impartirà el curs.

12 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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