La convivència entre el turisme i el medi ambient a debat en el Posidònia Fòrum de Formentera
divendres, 19 d'octubre de 2018 17:18

El Consell de Formentera, a través de les àrees de Turisme i Medi Ambient, ha organitzat avui
divendres el Posidònia Fòrum, una jornada de treball entre el sector empresarial, els veïns i
l’administració on s’ha tractat sobre la incidència del turisme a Formentera, la convivència
d’aquest amb el medi ambient de l’illa i la necessitat de fer passes cap a un desenvolupament
turístic sostenible que promogui l'ús apropiat dels recursos naturals i culturals, l'equilibri
econòmic i la millora de la qualitat de vida de la comunitat local.

Posidònia Fòrum

La jornada, que s’ha iniciat a la Sala de Plens del Centre de Dia pels volts de les 09.30, ha
estat dividida en dues parts; la primera, dedicada al turisme i la segona als projectes
relacionats amb el Save Posidònia Project.

El Fòrum ha començat amb el discurs d’obertura d’Alejandra Ferrer, consellera de Turisme. Tot
seguit, el periodista Carmelo Convalia ha exposat la seva ponència sobre Evolució del turisme
a Formentera en l’última dècada
, on ha repassat els darrers anys de turisme i el pas de l’època dels grans turoperadors a les
vacances a la carta propiciades per l’oferta a Internet, a més de l’evolució des del turisme italià
massificat a l’aposta actual per un visitant de mitja i alt poder adquisitiu amb els seus
avantatges i inconvenients.

Seguidament ha estat el torn d’en Carlos Bernús, cap de Promoció Turística, que ha presentat
les accions de promoció turística que es fan des de Formentera, unes accions que passen per
la celebració de workshops amb petites agències a fires europees del sector i l’expansió a nous
mercats com el xinès i el nord-americà que cerquen destinacions diferents a les habituals.
Bernús també ha donat compte de les campanyes de descomptes i esdeveniments per
promocionar Formentera a la primavera i tardor i del treball que es duu a terme amb agències
de comunicació, mitjans especialitzats i organitzant viatges de premsa per a donar a conèixer
Formentera arreu.
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L’anàlisi del Baròmetre Turístic ha estat dut a terme per n’Ainhoa Raso, representant de
l’empresa CEGOS, especialitzada en consultoria i formació. Raso ha analitzat les dades
despreses del darrer Baròmetre Turístic, una mostra de 864 enquestes que, entre molts d’altres
aspectes contempla com a aspectes millor valorats les platges i paisatge, la seguretat i la
tranquil·litat de l’illa, mentre que l’elevat nivell de preus i l’excés de gent i de remors, sobretot
als mesos de temporada alta, són les principals queixes dels turistes que ens visiten.

Després d’una pausa, la consellera de Medi Ambient Daisee Aguilera ha encetat la segona part
de la jornada amb les Conclusions i desenvolupament del Save Posidònia Project 2017/2018,
que ha anat seguida de la presentació del projecte
Antroposi
, a càrrec de na Raquel Vaquer d’IMEDEA.

Antroposi cerca esbrinar com impacten les activitats humanes directes a les praderies de
posidònia, amb l’avaluació de l’afectació del tràfic marítim en àrees poc profundes, la influència
d’aportació de nutrients a causa dels emissaris submarins provinents de depuradores i de
l’abocament d’aigües de sentina de les embarcacions o el canvi de posidònia i la seva funció
d’embornal de CO2 a causa dels impactes del clavegueram i els vaixells.

Tot seguit, en Xisco Sobrado del GEN-GOB ha presentat el projecte Posidònia i usos marins
sostenibles a Formentera
,
un estudi de diagnosi mediambiental de les àrees de fondeig al litoral de Formentera que tracta
de geolocalitzar els punts on es generen els impactes més rellevants i desenvolupar mapes
d’usos per aquestes zones, a més de determinar la salut ambiental de les praderies de
posidònia afectades per l’ancoratge d’embarcacions.

La taula rodona moderada per en Carmelo Convalia i amb la participació d’en Vicent Tur, en
Santi Costa, en Pep Mayans i en Manu San Félix ha debatut sobre La convivència, no sempre
fàcil, entre el turisme i el medi ambient
, aportant diferents punts de vista i analitzant algunes de les vies a seguir per assolir la
preservació de l’ecosistema en convivència amb el turisme, l’economia i la millora de la qualitat
de vida dels residents a l’illa.

El debat ha donat pas a la presentació per part d’en Manu San Felix del Posidònia Maps, una
aplicació que permet als navegants disposar de la cartografia i situació detallada de les
praderies de posidònia, un pas important per a preservar-les i evitar que àncores i cadenes
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d’embarcacions les malmetin.

Després de la participació del públic assistent, n’Alejandra Ferrer ha estat l’encarregada de
tancar els actes del Fòrum amb l’exposició de les conclusions finals.
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