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Sra. Catalina Terrassa
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Al nostre centre educatiu intentam dur endavant actituds i activitats a favor
del medi, fomentant l’Educació Ambiental i l’ambientalització de l’institut. Hem
realitzat activitats relacionades amb aquests aspectes des de la creació del centre,
ara fa catorze anys. Algunes de les accions que hem dut a terme han estat la
creació d’una comissió ambiental i, a través seu, la realització d’ecoauditories
ambientals, de campanyes per a reduir el consum dels principals recursos (energia,
aigua, paper, ..), per fomentar la recollida selectiva, per ajardinar els espais verds
amb vegetació autòctona, per fabricar compost, etc.
Aquesta intensa activitat mediambiental podria veure's molt afavorida amb la
col·locació d’un dels nous contenidors marrons, per a la recollida selectiva de restes
de poda i de jardineria, al carrer Pedagog Joan Capó nº 2, ja que al nostre institut
tenim amplis espais ajardinats (més de 3.000 m2) que intentam mantenir en bones
condicions amb l’ajuda dels alumnes. Aquest manteniment genera grans quantitats
de restes vegetals, una part minoritària dels quals utilitzam al nostre institut per a
fabricar compost. No podem compostar tots els nostres residus vegetals per falta
d’espai. Per aquest motiu pensam que la millor sortida per a aquests residus
vegetals seria la seva recollida selectiva i el seu compostatge a Son Reus, tal i com
hem vist als diaris que ja es fa a altres barriades de Palma
Volem agrair enormement la seva atenció i recordar, una vegada més que el
fet de poder disposar d'aquests contenidors ens suposaria una gran ajuda i una
nova eina educativa de cara als nostres alumnes.
Sol·licitam, per tant, la instal·lació d’un d’aquests nous contenidors
marrons per a la recollida selectiva de restes de poda al carrer de l’institut,
al costat dels altres per al paper, el vidre i els plàstics.
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