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És trist que la  
natura parli,  
mentre l’home  
no escolta 

“ “

Victor Hugo.
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Recaptar fons
Coincidint amb l’Any Internacional del 
Turisme Sostenible per al Desenvolupament, 
al llarg de l’any 2017, es podrà participar 
activament en la causa i apadrinar cadascun 
de les 7.650 hectàrees de posidònia que hi ha 
al voltant de la illa de Formentera. Així mateix, 
tots aquells esdeveniments que es duguin 
a terme a Formentera durant aquest any se 
sumaran al Save Posidonia Project mitjançant 
donacions.

Micromecenatge

A més hi haurà disponible una plataforma 
de micromecenatge que permetrà que totes 
les persones, empreses o organitzacions 
nacionals i internacionals puguin involucrar-se 
i participar en la conservació d’aquest hàbitat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des 
de 1999.

SAVE POSidONiA PROjECt és un projecte pioner en el mar Mediterrani occidental que neix del desig 
del Consell insular de l’illa de Formentera (illes Balears) de promocionar el turisme sostenible i 
llançar un pla d’acció per recaptar fons que aniran destinats, exclusivament, a la conservació de la 
planta marina Posidonia oceanica. L’objectiu és conscienciar sobre la vital importància de la posidònia 
a Formentera en el present i, sobretot, per a les generacions futures.

QUÈ ÉS SAVE POSIDONIA PrOjEct?
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Concurs de projectes
Tots aquells projectes científics i 
mediambientals més innovadors, sempre 
vinculats amb la conservació de la posidònia 
a Formentera, podran optar a ser finançats 
a través de la recaptació realitzada al llarg 
del Save Posidonia Project. Els projectes 
seran avaluats per un comitè tècnic 
d’alt reconeixement científic nacional i 
internacional.

Objectiu: 
conservar l’espècie
L’objectiu és implicar a totes les persones, 
empreses o organitzacions nacionals i 
internacionals per sensibilitzar i prendre 
accions en la conservació d’una espècie bàsica 
en l’ecosistema de les illes Balears.

No esperis a 
saber què passarà 
si la posidonia 
desapareix...

“ “
3 4
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PEr QUÈ LES  
PrADES DE 

POSIDÒNIA?
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La Posidonia oceanica és una planta marina, i no una alga, que té arrel, 
tija, fulles, fruits i flors. Forma praderies entre la superfície i els 40 metres de pro-
funditat en aigües de gran qualitat com les de Formentera. És una espècie endè-
mica del Mediterrani i, des de l’any 1999, concretament, la prada del Parc Natural 
de ses Salines d’Eivissa i Formentera va ser declarada Patrimoni de la Humanitat. 

Valor ecològic
La posidònia representa un dels valors naturals 
més importants de l’illa, ja que exerceix una 
important funció en la filtració dels sediments, 
donant així una transparència única. També 
contribueix a mantenir la qualitat i oxigenació 
de l’ecosistema submarí on s’alimenten i 
reprodueixen més de 400 espècies de plantes 
marines i 1.000 espècies d’animals marins, 
moltes d’elles usades en la gastronomia 
balear. Finalment, les bermes de posidònia a la 
platja eviten l’erosió de les platges.

Prades de posidònia

La posidònia crea extenses prades que 
entapissen el fons marí, i constitueixen un 
ecosistema de gran bellesa que possibilita el 
desenvolupament d’activitats recreatives com 
el submarinisme i o la immersió lleugera. 
Per tot això, es pot afirmar que la contribució 
d’aquesta espècie, tant al manteniment de la 
qualitat ambiental i de les aigües, com la seva 
contribució a l’economia de l’arxipèlag balear, 
és vital.

55.795
ha.  

a les Illes Balears

7.650
ha. a Formentera

76,5milions de m2 
a protegir a 
Formentera

ExTEnSIó DE  
LES PRAdES dE POSidòNiA
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Protecció de les prades de posidònia 
El projecte per a la Protecció de les prades de posidònia als espais 
LIC (Lloc d’interès Comunitari de la Xarxa Natura 2000) de Balears  
(LIFE POSIDOnIA), promogut pel Govern de les illes Balears, amb 
finançament de la Unió Europea (UE) va començar el 2001 i va finalitzar 
el 2006. L’objectiu general del projecte LiFE POSidONiA va ser el de 
garantir la viabilitat i la riquesa biològica de les prades de posidònia 
en les aigües de les Balears. Per a això, entre altres accions, es va dur 
a terme la instal·lació de boies de baix impacte ecològic, per evitar 
que les embarcacions, amb els seus sistemes d’ancoratge, ocasionin la 
degradació o destrucció de les prades de posidònia.

Una altra de les accions importants del projecte LiFE POSidONiA va 
ser realitzar una cartografia detallada de les prades de totes les 
zones. Aquesta eina disponible en línia permet conèixer on es troben 
les prades per servir d’ajuda als navegants. És una eina que necessita 
una actualització, ja que la tecnologia ha quedat desfasada. d’aquí 
la necessitat de la realització del Posidònia Map que detallarem més 
endavant.

regressió entre   
2008-2012

• Planta marina 
que forma 
praderies fins 
a 40 metres de 
profunditat.

• Espècie 
endèmica del 
Mediterrani 
declarada 
Patrimoni de la 
Humanitat des 
de l’any 1999.

•  Valor natural 
que aporta 
transparència 
única, qualitat 
i oxigenació a 
l’ecosistema 
submarí.

•  ALiMENtACió i 
REPROdUCCió

 + 400 espècies 
de plantes 
marines  
+ 1.000 
espècies 
d’animals 
marins.

SOBRE LA POSIDONIA OCEANICA A FORMENTERA
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L’estudi realitzat 
per Oceansnell va 
revelar que la prada 
de posidònia havia 
sofert una regressió 
entre els anys 2008 
i 2012:

El valor de les prades de posidònia
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Aquestes dades són les 
úniques que permeten, fins 
ara, saber l’agressió de les 
nostres prades. És evident 
que es necessita innovació 
i la realització d’estudis per 
poder implementar mesures 
de protecció abans que sigui 
massa tard. La sostenibilitat 
de Formentera i el seu futur 
depenen d’això.

Recentment, l’associació Vell 
Marí, juntament amb el suport 
tècnic de Oceansnell, ha iniciat 
un projecte, el “Posidònia 
Map”, que consisteix a 
cartografiar novament les 
prades de posidònia de l’illa 
de Formentera i, aquesta 
vegada, amb una última 
tecnologia que permetrà 
conèixer al detall l’extensió 
de la prada i el seu espessor. 
Amb la cartografia del 
2016/2017 es podrà comparar 
el grau de pèrdua de la prada 
des del 2012. 

Formentera és la primera 
destinació mundial que està 
utilitzant aquesta tecnologia 
per l’escaneig de les prades 
de posidònia.

Tots aquests impactes s’uneixen i es 

multipliquen durant la temporada d’estiu 

quan la demanda turística és major.

regressió entre   
2008-2012

Cartografia desenvolupada per SITIBSA. Govern de les Illes Balears (2012).

La prada de posidònia es veu amenaçada per diferents causes

L’ancoratge 
de moltíssimes 

embarcacions  
de les quals les 

áncores i cadenes 
arrasen el fons marí.

La contaminació 
marina, principlament 

d’origen terrestre, 
com són els emissaris 

de depuradores, que 
produeixen terbolesa i 
impedeixen que traspassi 

la llum dificultant  
la supervivència de la 

planta.

Els abocaments 
d’aigües de sentina 

(aigües residuals, olis, 
hidrocarburs) de tot 
tipus d’embarcacions 

o bucs.

L’extracció de sorres 
i dragatges en ports 

y diques i molls al 
litoral.

La presència 
d’espècies invasores 

com la Caulerpa 
taxifolia que van 

guanyant terreny a la 
posidònia.

Les pràctiques 
de pesca que 

destrueixen el fons 
marí.

L’increment de  
la temperatura  

de l’aigua, és a dir,  
el canvi climàtic.

Foto: Manu San Félix Foto: IMEDEA Foto: Manu San Félix

Foto: Manu San Félix
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MESUrEs de cONSErVAcIÓ 
ACTUALMENT IMPLANTADES A FORMENTERA

1. Regulació amb boies ecològiques
A la zona nord de l’illa es troben: el camp de 51 boies ecològiques 
de la badia de s’Alga a l’illot de s’Espalmador, i el camp de 26 boies 
ecològiques as Caló de s’Oli. Entre altres accions, la instal·lació de 77 boies 
ecològiques ha evitat que les embarcacions que visiten aquestes cales 
puguin amarrar-se sense que els seus sistemes d’ancoratge ocasionin la 
degradació o destrucció de les prades de posidònia. Les boies són per a 
embarcacions de petita eslora (fins a 25 metres) i es poden reservar a 
través de la pàgina web http://www.cbbasea.com/landing/index.html, 
o del canal VHF 77. La implantació dels camps de boies a Formentera ha 
tengut molt bona acceptació entre els navegants.

2. Servei d’assistència i vigilància de l’ancoratge
L’any 2013, el Govern dels illes Balears va engegar a la zona de la platja de 
ses illetes, al Parc Natural de ses Salines, un servei de vigilància i assistència a 
l’ancoratge. Els vigilants tenen la funció d’informar i conscienciar als navegants 
sobre la importància de fondejar sobre l’arena i no sobre la posidònia. Ajuden 
els capitans durant la maniobra, ja que hi ha un gran nombre d’embarcacions 
fondejades a ses illetes durant la temporada alta. 
Els vigilants, a més, controlen que no es produeixin abocaments o altres 
activitats que perjudiquin la qualitat de les nostres aigües. tant els 
petits velers com els iots més grans del món volen gaudir de les aigües 
cristal·lines de Formentera.

3. Augment de la flota de barques de vigilància per al 2017
A causa de l’increment d’embarcacions d’esbarjo que fondegen a les aigües 
de Formentera, està previst, des del Govern Balear per a la temporada del 
2017, l’increment de la flota de barques de vigilància a la zona del parc 
natural d’Eivissa i Formentera.

Foto: Pitiusa de EcologÍa. Vigilant 
assistint a l’embarcació a illetes (2016).
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MESUrEs de cONSErVAcIÓ QUÈ ÉS EL tUrISME 
SOStENIBLE?

L’Organització Mundial de Turisme (OMT) defineix turisme 
sostenible com: “el turisme que té totalment en compte 
les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i 
mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, 
de la indústria, de l’entorn i de les comunitats amfitriones”.

En aquest sentit, Formentera té la capacitat total 
d’assumir un rol de lideratge i abanderament del turisme 
sostenible en l’àmbit nacional i també ocupar una posició 
excel·lent en l’àmbit internacional, i afavorir, així, el seu 
desenvolupament sostingut. 

El desenvolupament turístic ha de ser una balança que 
promogui l’ús apropiat dels recursos naturals i culturals, 
la millora de la qualitat de vida de les Comunitats 
Locals i l’èxit econòmic de l’activitat, i contribuir al 
desenvolupament del territori i, per tant, de les persones 
que hi viuen. Avui dia, la sostenibilitat ja no respon a 
un requeriment de la demanda, si no a una condició 
obligatòria per poder competir reeixidament ara i en el 
futur. 
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AccIONS DEL 

save posidonia project

1

2

2

1| Apadrina metres quadrats  
de posidònia
L’illa de Formentera, incloent els illots de 
s’Espalmador i s’Espardell, estan envoltades 
de 76.500.000 metres quadrats de prada de 
posidònia. L’objectiu és poder conservar cada 
metre quadrat a un preu d’1 euro per metre 
quadrat. 

Per poder apadrinar els metres quadrats que 
un desitgi, s’ha desenvolupat una aplicació 
per a mòbils a través de la qual cada Padrin@ 
podrà escollir els metres de posidònia que  
més li agradi sempre que estigui disponible. 
El nom o àlies del donant o de l’ens donant 
apareixerà en la cartografia de la web  
www.saveposidoniaproject.org. 

Aquesta aplicació ja està disponible per a dispositius 
iOS i Android, descarregable ens les seves 
respectives plataformes: Apple Store i Play Store.                                                                                                    

2| Converteix-te en col·laborador 
oficial del Save Posidonia Project
Col·labora també oferint productes, temps i 
experiència per fomentar pràctiques sostenibles 
dins de les activitats per millorar la sostenibilitat 
de la destinació Formentera. Les persones, 
associacions, empreses i organitzacions que 
vulguin participar en el projecte podran 
presentar una proposta a través de la web 
www.saveposidoniaproject.org. 

D’una banda els col·laboradors oficials del projecte 
i en contraprestació a la seva aportació al Save 
Posidonia Project disposaran d’un espai promocional 
a la web del projecte, així com obtindran visibilitat 
de les seves marques durant els esdeveniments 
previstos entre el 12 i el 15 d’octubre de 2017. 

d’altra banda, el col·laborador podrà fer ús del 
logotip registrat de Save Posidonia Project en la seva 
pròpia empresa, organització o associació, vinculant 
així la seva marca a una iniciativa mediambiental.

Consulta el calendari d’esdeveniments previstos 
a Formentera aquest any 2017 a través d’aquest 
enllaç  http://www.formentera.es/beta/es/content/
calendario-2017. tria en quin vols participar i 
envia’ns la teva proposta de col·laboració a  
info@saveposidoniaproject.org 
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3| Els principis de sostenibilitat 
adoptats per a la conservació  
de la posidònia
A la web www.saveposidoniaproject.org hi haurà 
una secció de “pràctiques de turisme sostenible” 
on s’informarà de les bones pràctiques dels 
col·laboradors oficials sobre els principis de 
sostenibilitat adoptats per contribuir directa o 
indirectament a la conservació de la posidònia i 
del medi marí.

Les línies estratègiques són: 

•  Estalvi del consum d’aigua
•  Millora de l’eficiència energètica
•  Gestió dels residus
•  Reducció d’emissions atmosfèriques
•  Conservació dels hàbitats

4| del marxandatge Save 
Posidonia Project
Es dissenyaran objectes de marxandatge 
respectuosos amb el medi ambient amb 
l’etiqueta #saveposidoniaproject  i diferents 
personalitzacions. Els productes seran fabricats 
amb materials ecològics o reciclats. 

5| Especial HORECA Formentera
tots els establiments HORECA que són hotels, 
restaurants i cafeteries incloent els apartaments 
turístics, discoteques i comerços de Formentera 
podran dedicar una part dels seus beneficis al Save 
Posidonia Project. Es recomana diferents models de 
participació:
•  Oferir el marxandatge en els seus establiments.
•  donar un  1€ de cada factura en els restaurants.
•  donar un 1 % de la compra realitzada en els 

establiments “Compra a Casa”.
•  Oferir espai per al codi QR en les seves cartes 

que dirigeixi a la pàgina web  
www.saveposidoniaproject.org. 

Cada establiment haurà d’informar quina modalitat 
aplicarà i la manera i dates de liquidació.
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AccIONS DEL 

save posidonia project

REGLAMENt GENERAL  
dELS ESdEVENiMENtS
Del 12 al 15 d’octubre tendrà lloc el Festival 
Save Posidonia, o jornades on hi haurà una oferta 
molt variada d’activitats esportives gaudint de la 
naturalesa, esdeveniments culturals extraordinaris 
i tallers mitjà ambientals de totes les edats on 
els beneficis recaptats al llarg del festival aniran 
destinats al projecte. El Festival Save Posidonia 
culminarà amb la presentació dels resultats de la 
campanya el dia 15 d’octubre.

Tots els esdeveniments hauran d’aplicar mesures 
de sostenibilitat atenint a uns principis bàsics. 
Abans de la celebració de l’esdeveniment, el 
promotor haurà de fer lliurament d’un pla per reduir 
els impactes sobre el medi ambient i respectar el 
benestar de les persones. Els principis bàsics són:

•  Les proves esportives que realitzin un recorregut 
per espai protegit informaran els seus participants 
de les característiques sensibles de l’entorn.

•  Els participants i animadors dels esdeveniments 
esportius evitaran danyar l’entorn natural i 
patrimonial com les dunes, el mar o les parets de 
pedra seca.

•  Els concerts minimitzaran l’ús de llums d’alta 
contaminació lumínica.

•  Els trofeus de les competicions seran de materials 
reciclats o reutilitzats.

•  Els gots dels esdeveniments culturals seran 
reutilitzables i solidaris.

•  Els esdeveniments esportius minimitzaran al 
màxim els envasos generats, posant a disposició 
productes a granel.

•  El marxandatge propi de l’esdeveniment serà 
fabricat amb materials ecològics.

•  tots els esdeveniments tendran a la disposició dels 
organitzadors i del públic una recollida selectiva 
dels residus. 

•  tots els esdeveniments seran coordinats i 
autoritzats per l’organització del Festival Save 
Posidonia sobre la base de la legalitat vigent. 
Sobretot autoritzacions de Xarxa Natura 2000 i la 
demarcació de Costes de Balears.

28 d’abril  
a l’1 de maig

5ª edició Formentera  
Fotogràfica
Fotogràfic

13 de maig Ix 1/2 Marató  
Illa de Formentera
Esportiu

4 al 7 de maig 5ª edició Formentera 2.0
Comunicació online

18, 19, 20, 21
de maig

Formentera Film Festival
Cultural

1, 2, 3, 4  
de juny

Formentera Jazz Festival
Cultural

28 de maig  
al 4 de juny

Ix Edició de nB  
Formentera to Run
Esportiu

de juliol a 
setembre

Cinema a la fresca a les 
diferents places
Cultural

16 de juliol Festes del Carme
Cultural

4 i 5 d’agost Festes de la Terra
Cultural

22 i 23 de 
setembre

Què Celeste!
Mediambiental

27 de  
setembre

Día Mundial del Turisme
turístic

12 al 15  
d’octubre

Formentera Zen
Benestar

12 al 15  
d’octubre

Festival Save Posidonia
Mediambiental

dates per 
confirmar*

IX Setmana de fotografia 
submarina de Formentera
Mediambiental

Programació
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PRESENtACió dE PROjECtES
Les bases pel concurs de projectes es publicaran 
a la pàgina web www.saveposidoniaproject.org. 

El comitè tècnic avaluador analitzarà cadascuna 
de les propostes i proposarà els 3 projectes 
guanyadors.

Les 3 línies estratègiques són: 
•  Ciència
•  Sensibilització
•  Gestió ambiental 

COMitÈ tÈCNiC AVALUAdOR
El comitè tècnic serà responsable d’avaluar 
objectivament els projectes, d’un en un, atorgant 
una puntuació. Els paràmetres d’anàlisis seguiran 
els principis que marquen els objectius de 
turisme Sostenible de les illes Balears 2017. 

Seran valorades altres mesures  
que puguin fomentar la conservació  
del medi ambient. 

•  La prada balear de posidònia és 
l’organisme viu més gran i més longeu del 
món. Fa 8 km de llarg i té 100.000 anys 
d’antiguitat.

•  1 hectàrea de posidònia absorbeix 1,2 
quilos de nutrients a l’any equivalent a 
l’efluent tractat de 200 persones. 

•  1 hectàrea de la prada de posidònia 
produeix 100.000 litres d’oxigen al dia. 

•  La posidònia actua com de “embornal 
de carboni” ja que 1 hectàrea de prada 
absorbeix 830 tones de carboni i, en canvi, 
un bosc tropical emmagatzema prop de 
300 tones per hectàrea. Això és gairebé 
el triple per hectàrea, per la qual cosa la 
protecció és vital per al canvi climàtic.

SABIES QUE...?

Foto: Sergio Arribas Foto: Manu San Félix

IMPULSOR I TRAnSPARÈnCIA 
DEL SAVE POSIDOnIA PROJECT

L’impulsor del projecte és el Consell insular de 
Formentera. La recaptació es publicarà regularment 
a la web, per tal de mantenir els índexs de 
transparència en tot moment. 

Més informació i donatius a: 

www.saveposidoniaproject.org
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INFOrMAcIÓ

info@saveposidoniaproject.org

www.saveposidoniaproject.org


