S’obre el termini de presentació de projectes per al Save Posidonia Project
dijous, 28 de desembre de 2017 13:32

El Consell de Formentera, a través de les àrees de Turisme i Medi Ambient, informa que ja es
poden presentar projectes relacionats amb la conservació de la posidònia a finançar amb els
sous recaptats amb el Save Posidònia Project. El termini de presentació de projectes s’ha obert
avui dijous 28 de desembre i s’estendrà en un termini de 40 dies hàbils. Hi podran concórrer
tant empreses com particulars. L’objectiu dels projectes a presentar ha de ser el d’ajudar a la
protecció d’aquest organisme marí.

Els projectes es presentaran en format digital a través de l’OAC o de l’OVAC. Un cop acabat el
termini per presentar els projectes, aquests seran valorats per una comissió tècnica assessora,
formada per experts internacionals, nacionals i locals amb el suport d’ONG’s de reconegut
prestigi. Aquest tribunal els valorarà en un termini de 20 dies i es publicarà al taulell d'anuncis
del CIF la llista de guanyadors.

Recaptació
El Save Posidonia Project ha aconseguit recaptar 132.657,65 euros gràcies a les aportacions
de 540 particulars i 18 empreses. Tant negocis com particulars han pogut apadrinar, al preu
d'un euro el metre quadrat, part de les 7.650 hectàrees de posidònia que hi ha al voltant de
Formentera a través del web saveposidoniaproject.org o de l'app associada. A més, també s’ha
pogut col·laborar en aquest projecte mitjançant la participació en esdeveniments organitzats a
l’illa com ara la mitja marató o la Formentera Fotogràfica entre d’altres.

Cal recordar que els fons aquàtics de Formentera són l’hàbitat de l’organisme viu més longeu i
gran del món, una planta de posidònia que té una extensió de 8 quilòmetres i 100 mil anys
d'antiguitat. Les praderies de Posidònia oceànica foren declarades Patrimoni de la Humanitat al
1999 per la Unesco.
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