La XIV regata Ophiusa que uneix Sitges-Formentera es suma al Save Posidonia Project
dilluns, 10 d'abril de 2017 15:44

Avui s'ha fet la presentació a la seu del Consell de Formentera de la XIV edició de la Regata
Ophiusa que uneix Sitges amb Formentera i que tindrà lloc entre el 13 i el 15 d'abril. Així ho ha
explicat la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, i l'organitzador d'esdeveniment, Josep
Maria Ferrer.

Alejandra Ferrer ha destacat que les 48 embarcacions que hi participen, així com els 250
navegants, s'adhereixen a la campanya del Save Posidonia Project i apadrinaran metres
quadrats de posidònia a través d'un QR. Així mateix es farà una presentació especial per
sensibilitzar-los sobre la necessitat de protecció d'aquesta planta. L'organitzador ha explicat
que "si bé els navegants són un dels col·lectius que més gaudeix del mar durant tot l'any també
ha de contribuir en la seva conservació".

La Regata Ophiusa arriba enguany a la XIV edició, patrocinada per l'Agència de Turisme de les
Illes Balears amb la col·laboració de l'àrea de Turisme del Consell de Formentera, "segueix
amb la mateixa filosofia que l'ha caracteritzat fins ara: que puguin participar-hi des dels vaixells
més competitius, com ara l'últim guanyador de la Copa del Rei que s'ha inscrit, fins als creuers
familiars que volen passar les vacances de Setmana Santa en regata i en una època en què
Formentera, fora dels mesos d'estiu, és més autèntica. Tots hi tenen cabuda dins els diferents
grups i classificacions que ofereix la regata", ha explicat Josep Maria Ferrer.

Visitants de temporada baixa
En aquest sentit la consellera espera que "els navegants d'aquesta regata que se celebra dins
Setmana Santa podran gaudir ja d'una àmplia oferta de restauració i oci". Alejandra Ferrer ha
afegit que espera que d'aquesta manera serveixi per contribuir que ells mateixos o altres, als
que parlin sobre Formentera, vinguin a visitar la nostra illa en temporada baixa.

La regata és made in 100% Formentera, des del seu nom d'Ophiusa que és com els grecs la
coneixien l'illa, fins als noms de les classificacions, Savina d'Espalmador, Savina d'es Cap,
Savina la Mola, Mola i així fins a arribar al guanyador absolut de la General que s'emporta la
Savina de Plata d'Ophiusa o els trofeus que són representacions de savina, segons el mateix
organitzador.
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