El World Cleanup Day se celebra a Formentera aquest dissabte a s’Estany des Peix
dimecres, 18 de setembre de 2019 12:21

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Medi Ambient, informa que aquest
dissabte se celebrarà a Formentera el World Cleanup Day (Dia Mundial de Neteja), jornada
organitzada per la Plataforma Plastic Free Formentera i l’associació Qué Celeste, i que compta
amb la col•laboració del Consell de Formentera.

Aquest dissabte 21 de setembre es farà una jornada de neteja a s'Estany des Peix. La cita és a
les 10 hores i el punt de reunió és el Centre d'Esports Nàutics, on hi haurà instal•lades dues
taules amb material informatiu i per al reciclatge. Allà es donarà informació sobre l'activitat i es
faran grups de 10-15 persones que es repartiran per diferents punts de s'Estany des Peix i
zones adjacents com el Lago Dorado, el litoral de zona portuari, litoral de Can Marroig, litoral
urbà de la Savina, ses Bassetes, etc. A més, l'empresa de busseig Formentera Divers
realitzarà una neteja en superfície i subaquàtica de la zona.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de la conselleria de Medi Ambient, que ha col·laborat
amb la logística i organització de l'esdeveniment, així com amb la tramitació de permisos amb
les administracions competents. Des del Consell de Formentera també es coordina la retirada
de les escombraries recollides, bosses, etc.

Crida a la participació

Aquelles persones que estiguin interessades a participar han de contactar amb plasticfreeform
entera@gmail.com.
Des de Plastic Free Formentera i Qué Celeste fan una crida a la població "per unir-se a
aquesta gran mobilització i ajudar a despertar consciències sobre l'impacte ambiental de la crisi
de gestió dels nostres residus".

El moviment World Cleanup Day va néixer a Estònia el 2008, quan 50.000 persones van
netejar tot el país en només cinc hores. Des de llavors, el model d'acció ‘Un país en un dia’ s'ha
estès per tot el món, convertint-se en un dels moviments populars que més ràpid ha crescut.

1/2

El World Cleanup Day se celebra a Formentera aquest dissabte a s’Estany des Peix
dimecres, 18 de setembre de 2019 12:21

18 de setembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

2/2

