Es reparteixen 500 bosses de tela entre els estudiants de l’illa
divendres, 3 de juliol de 2015 23:03

Avui se celebra el dia internacional sense bosses de plàstic, i la consellera de Medi Ambient del
Consell de Formentera, Daisee Aguilera, ha aprofitat aquesta jornada per continuar amb les
accions de promoció de bosses que no siguin d’un sol ús. Una feina que des de fa anys du
endavant de manera pionera la institució insular.

Aguilera ha recordat en roda de premsa “la importància mediambiental de no utilitzar bosses de
plàstic, sinó biodegradables, com les de fècula de patata”. Per fomentar aquest hàbit entre la
població més jove, personal del Consell ha repartit 500 bosses de tela entre els alumnes de
l’Escoleta Sa Miranda i els dels campus d’estiu. Així mateix, s’han entregat de manera
simbòlica algunes d’aquestes bosses entre turistes i residents de l’illa.

Manteniment d’una illa neta

La consellera ha explicat que el Consell iniciarà una campanya de conscienciació perquè
turistes i residents dipositin bé els residus. A través d’uns cartells que animin a mantenir l’illa
neta la consellera espera solucionar aquest problema. I és que, segons ha assenyalat “s’ha
detectat una mala praxis per part d’alguns usuaris que deixen fora dels contenidors residus
voluminosos”.
La responsable de Medi Ambient ha recordat que “els residus voluminosos s’han de dipositar a
la nova deixalleria ubicada al polígon industrial per no saturar els contenidors”. Silvia Carcelero,
cap de serveis de l’empresa concessionària dels residus, Ferrovial Servicios, ha explicat que “hi
ha un servei de recollida de mobles porta a porta, per obtenir-lo s’ha de telefonar al 900 102
656”.

Respecte a l’aglomeració de fems al voltant d’alguns contenidors de la Savina, Carcelero ha
explicat que l’empresa estudia posar un altre contenidor en la part central del passeig de la
Marina, però que més important que això és “conscienciar als usuaris”. “Moltes vegades deixen
els residus fora perquè es pensen que el contenidor està ple, però basta amb obrir l’altra porta
per veure que no és així. Son contenidors que tenen doble obertura, i generalment només està
plena una de les parts”, ha afegit.
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