Presentació de la campanya 'Posidònia i usos marins sostenibles a Formentera' iniciativa del Save Posido
dijous, 1 d'agost de 2019 14:10

La presidenta del Consell de Formentera i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, el conseller
de Medi Ambient, Antonio J. Sanz i el conseller de Sector Primari, Josep Marí han assistit avui
a la presentació de la primera campanya de voluntariat científic "Posidònia i usos marins
sostenibles a Formentera". Aquesta iniciativa que du endavant el GEN-GOB, es finança amb
els diners recaptats amb el Save Posidonia Project, i juntament amb el projecte "Antroposi" de
l'IMEDEA va ser una de les iniciatives triades a l'any 2017 pel comitè avaluador del SPP per
dur endavant en els següents dos anys.

La presidenta ha recordat que el "Save Posidonia Project va nàixer del desig del Consell de
Formentera de promoure el turisme sostenible i llançar un pla d'acció per recaptar fons que van
destinats, exclusivament, a la conservació de la planta marina Posidonia oceanica i a fer
accions de difusió sobre la importància de la seva conservació que arribin tant a residents com
turistes". A més, Alejandra Ferrer ha dit que "aquest projecte ens permetrà tenir més dades
sobre l'estat actual de conservació d'aquesta planta marina tan important pel nostre
ecosistema".

Geolocalitzar els impactes en el litoral
L'estudi del grup ecologista, que compta amb un pressupost de 48.836€, tracta de geolocalitzar
els punts on es generen més impactes sobre la posidònia i determinar la salut ambiental de les
praderies de posidònia afectades pel fondeig d'embarcacions. Marià Marí, coordinador
d'activitats del GEN-GOB ha indicat que "una de les accions d'aquest projecte és la formació
d'estudiants del sector de les ciències marines en l'estudi, ordenació i gestió dels hàbitats
submarins del litoral de Formentera".

La presentació s'ha fet al port de la Savina, al costat del veler Ryujin –El Drac de la Mar–, on,
entre els dies 24 de juliol i 5 d'agost, un grup de voluntaris, venguts des d'Albacete, Alacant,
Múrcia, Madrid i Cadis, duen endavant sessions teòrico-pràctiques per aprendre metodologies
científiques emprades pels tècnics de l'Àrea Marina del GEN-GOB a l'hora de caracteritzar i
avaluar l'estat ambiental de les praderies de
Posidonia oceanica
i la pressió del fondeig i altres impactes al litoral de Formentera", segons ha detallat Marià Marí.
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Agermanament entre Confraries
En aquest projecte també col·labora, la Societat per al Desenvolupament de les Comunitats
Costaneres (SOLDECOCOS), que aporta l'embarcació. Jorge Sáez, el director estratègic de
SOLDECOCOS ha aprofitat la trobada per lliurar al patró major de la Confraria de Pescadors
de Formentera, Iván Pérez, regals testimonials per iniciar un procés d'agermanament i
cooperació entre les confraries de pescadors de Cadis, mitjançant la Federació de Confraries
de Pescadors de Cadis, i la Confraria de Pescadors de Formentera.

D'altra banda, i provinent de l'Ajuntament de Cadis, s'ha lliurat a la presidenta del Consell de
Formentera, Alejandra Ferrer, una mostra de sal de les salines de Cadis i una ampolla d'oli
verge com a símbol de la voluntat de col·laboració entre Comunitats de la conca Mediterrània.
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