Formentera celebra la Setmana del Medi Ambient amb visites guiades, neteges del litoral i del fons marí i
dilluns, 31 de maig de 2021 10:50

El Consell de Formentera ha presentat avui la Setmana del Medi Ambient, una sèrie d’activitats
organitzades amb diferents associacions, col·lectius i empreses de l’illa destinades a
conscienciar en la protecció del medi ambient; i que començaran aquest dissabte 5 de juny, Dia
Mundial del Medi Ambient, i es desenvoluparan fins al 12 de juny. Entre les activitats
programades, hi haurà neteges del litoral, neteges dels fons marí, tallers per a infants i
excursions guiades pel parc natural.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat que “amb aquesta iniciativa i amb la
gran varietat d’activitats programades, es vol arribar a conscienciar el major nombre de
persones possible d'una manera lúdica i també compromesa”. El conseller ha assenyalat que
totes les activitats són gratuïtes, i ha animat a tothom a participar en una setmana que “a més
ens ajuda a conèixer d’una manera més propera el nostre entorn natural”.

Les activitats programades són les següents:

Dia 5 de juny. Dia Mundial de Medi Ambient
10.00 h. Neteja i recompte de mircroplàstics as Carnatge amb Plàstic Free i Qué Celeste!
10.30 h. Neteja i classificació de residus as Carnatge amb Plàstic Free i Qué Celeste!
Inscripcions al 971 32 12 10 o al correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat .
10 a 13 h. Tortugues a Formentera. Taller a la platja de ses Canyes. Activitat organitzada pel
Parc Natural de ses Salines. Inscripcions: eaespaisnaturals@gmail.com .

Dies 9 i 11 de juny. Ruta ornitològica i de la sal
De 19 a 20 h. Ruta ornitològica organitzada per l’empresa Posidonia per conèixer les aus que
habiten i visiten les Salines i l’estany Pudent. La ruta comença al camí des Brolls i finalitza a les
Salines Ferrer, on els visitants podran emportar-se una mostra de sal. És recomanable portar
prismàtics, càmera fotogràfica i roba còmoda. Les placés són limitades a 15 persones per dia.
Inscripcions i informació: info@whitesandsolutions.es i 659304587.

Dia 12 de juny. Dia Mundial dels Oceans
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Per commemorar el Dia Mundial dels Oceans, que es celebra el 8 de juny, el pròxim 12 de juny
s’han organitzat diferents activitats sota el nom ‘La cara invisible del planeta’. Així, s’han
preparat les següents accions:
8.00 hores. Neteja submarina amb Formentera Divers. Inscripció Formentera Divers. Tel. 971
18 05 61. Places limitades.
15.30 h. Neteja submarina de residus amb Vellmarí. Inscripcions. 971 322105. Places
limitades.
10 a 12.30 h. Tallers infantils de Clean Wave a Can Marroig. Jocs i contes per conscienciar els
infants i fer-los protagonistes del canvi, impartits per l’educadora Pilar Gómez al pati de Can
Marroig.

Els tallers estan organitzats per edats i temàtiques. De 10 a 11.15 h. Taller fora plàstics (de 3 a
9 anys); 11.15 a 12.30 h. Taller Algacadabra (de 6 a 12 anys); i 12.30 a 13.45 h. Taller
Plàsticcadabra (de 5 a 12 anys). Les places són limitades i les inscripcions es poden realitzar al
971 32 12 10 o mediambient@conselldeformentera.cat .
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