De ziua Mediului, Jiul a primit o barieră de colectare a deșeurilor
Categorie: Dolj Publicat: Sâmbătă, 06 Iunie 2020 08:27 Scris de Florin Bâcu Accesări: 498

Parte a programului "Cu Apele Curate", instalarea barierei va duce la ameliorarea poluării
cu deșeuri de plastic și nu numai.

Inițiativa aparține Asociației MaiMultVerde și partenerilor săi, Asociația Ape fără Plastic și
Administrația Bazinală de Apă Jiu (ABAJ), cu sprijinul LIDL România. Programul „Cu Apele
Curate” a fost inițiat în 2019, având ca scop combaterea poluării cu plastic a bazinelor riverane.
Într-un comunicat de presă, Doru Mitrana, Președinte al Asociației MaiMultVerde, a transmis:
„Ne bucurăm să marcăm Ziua Mondială a Mediului și să continuăm misiunea noastră «Cu
apele curate», prin curățarea de deșeuri a afluenților Dunării, de data aceasta a râului Jiu.
Locuitorii orașelor din apropierea apelor sunt primii afectați de poluarea acestora cu
plastic și, în același timp, sunt și cei ale căror inițiative pot avea un impact direct asupra
ameliorării situației actuale. De aceea, pe lângă acțiuni concrete, misiunea noastră este
să promovăm și un comportament responsabil față de colectarea deșeurilor și
cunoașterea biodiversității din zonele afectate.”
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Bariera plutitoare este instalată pe lacul de acumulare al barajului Ișalnița, care se află la
aproximativ 12 km de municipiul Craiova și care asigură alimentarea cu apă a orașului și a
Termocentralei Ișalnița. Aceasta a fost achiziționată de la un producător din Finlanda, are o
lungime de 90 de metri și este formată din cilindri din poliuretan care îi asigură flotabilitatea.
Bariera va rămâne pe Jiu cel puțin un an, timp în care se estimează că va opri 20 de tone de
deșeuri de plastic, ce vor fi colectate și trimise la reciclat. În urma monitorizărilor și a analizării
primelor rezultate, va fi luată în considerare mutarea sau replicarea pe alte râuri.
„Cu Apele Curate” este un program susținut de Lidl România, ce contribuie la obiectivele
strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset
Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și
regândirea design-ului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și
educare în domeniu.
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