
Vilasantar Pobo candidato á certificación europea Residuo Cero

En Vilasantar a 25 de Xuño de 2021

O Concello de Vilasantar, A Coruña, co apoio da Alianza Residuo Cero da que Amigos dá Terra é
integrante,  converteuse  no  cuarto  municipio  en  todo  o  Estado español  en  aprobar  en  pleno a  súa
adhesión ao Programa de Certificación de Cidades e Pobos Residuo Cero, creado por Zero  Waste
Europe, converténdose nun Pobo Candidato Residuo Cero.

O enfoque de Cidades e Pobos de Residuo Cero é un esforzo continuo para eliminar os residuos, non
queimándoos ou  verténdolos envertedoiros, senón creando e implementando sistemas que non xeren
residuos en primeiro lugar.

Zero  Waste  Cities é o programa de Zero  Waste  Europe dedicado a axudar ás cidades e comunidades
na transición cara a cero residuos. Reúne unha plataforma europea de coñecemento para que os actores
locais implementen as mellores prácticas, así como un programa de titoría e recoñecemento para os
municipios. Zero  Waste  Cities está xestionado conxuntamente por Zero  Waste  Europe e as súas
organizacións membros (incluíndo Amigos da Terra).

O obxectivo do programa é acelerar a transición cara a cero residuos en cidades e pobos, aplicando
unha  lexislación  ambiciosa  e  unhas  Estratexias  Residuo  Cero  baseadas  en  modelos  centrados  no
cidadán,  o  que  levará  a  unha  diminución  substancial  de  residuos  propiciada  polo  incremento  da
recollida selectiva, a reutilización e a reciclaxe.

“As solucións aos grandes desafios ambientais teñen que asentarse en prácticas sostibles que comezan
no noso entorno máis cercano.; depende de nós”, manifesta Fernando Pérez, Alcalde do Concello de
Vilasantar.

“Nun escenario de emerxencia  climática  como o que estamos a  vivir  é  importante  tomar  medidas
decisivas que persigan frear as emisións de gases de efecto invernadoiro, e baixo ese  primsa, Vilasantar
a  través  dunha  xestión  de  residuos  co  foco  na  redución,  empeza  o  seu  camiño  para  enfrontar
decididamente o problema”, declara María Durán, de Amigos da Terra.

O municipio emprende un camiño para determinar as medidas estratéxicas para alcanzar os obxectivos
marcados no devandito programa europeo. Contarase co apoio dos principais actores do municipio para
andar este camiño  cara ao residuo cero.


