La posidònia de Formentera envia un missatge de conscienciació mediambiental des de les profunditats
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El Consell de Formentera ha editat uns adhesius amb missatges de conscienciació
mediambiental inclosos dins la campanya ‘Conservem el nostre gran secret’ de Save Posidonia
Project. En aquest cas, els adhesius estan ideats per ser posats en els banys dels establiments
turístics i comercials de l’illa, però també dels residents que ho desitgin.

Els adhesius contenen els següents missatges: “T’ho deman des del més profund del mar: no
tiris deixalles al vàter”, en el primer cas, i “T’ho deman des del més profund del mar: tanca bé
l’aixeta”, en el segon cas. L’etiqueta #laposidòniacomençaaquí acompanya els dos dissenys
que es presenten en tres idiomes, català, castellà i anglès.

“En aquesta campanya donem personalitat pròpia a la posidònia i volem conscienciar que la
mar i la seva protecció comença a les nostres llars, a les nostres aixetes i claveguerams”,
segons ha explicat la presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Els adhesius, dels quals s’ha fet una primera tirada de 600 impressions, es repartiran entre els
associats de la Pimef, la Cambra de Comerç i l’Associació Hotelera de Formentera. Els
residents que ho desitgin el podran recollir a la seu central del Consell de Formentera i a les
Oficines d’Informació Turística.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat la importància de fer polítiques de
conscienciació ciutadana, adreçades tant a turistes com a residents, per fomentar des de la
institució la cura del medi ambient.

Aquesta campanya s’emmarca dins el Save Posidonia Project, que se celebra la pròxima
setmana a la nostra illa. Aquest és el programa del fòrum:

Divendres, 24 de setembre
El primer dia es desenvolupa en tres blocs. En el primer, es donarà la benvinguda als
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participants i la presidenta del Consell oferirà la ponència inaugural en la qual presentarà el full
de ruta d’enguany i es presentaran les conclusions del treball de camp fet durant el Posidonia
Mediterranean Network, que se celebra a l’illa els dies anteriors.

En el segon bloc, ‘Sostenibilitat intel·ligent: conservant la posidònia’, es combinaran taules de
treball i conferències en les quals els experts abordaran el present, el futur, el
desenvolupament de nous models innovadors de sostenibilitat territorial i els casos d’èxit de la
tecnologia aplicada a la sostenibilitat.

A la tarda, el tercer bloc, sota el títol ‘Illes neutres en carboni’, abordarà les emissions locals i
possibles solucions, i es tancarà amb una taula rodona sobre els líders del futur del turisme
sostenible i l’acte de cloenda.

Dissabte, 25 de setembre
El segon dia, s’oferiran activitats voluntàries. A les 9.30 h s’organitza la neteja de la platja de
s’Estufador. I a les 12.30 h, una visita de les prades de posidònia: sortida amb barca, explicació
de l’ecosistema de la posidònia i activitat de busseig amb l’acompanyament d’un guia.
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