PASSEJADES AMBIENTALS PER LA PLATJA
Els dimarts 6, 13 i 20 de juliol a Cubelles; 27 de juliol i 3 d’agost a Sitges i 17 i 24
d’agost a Vilanova i la Geltrú, Acció Natura i el Consorci dels Colls i Miralpeix
Costa del Garraf han col·laborat en el projecte”Cuidant la nostre Mar” i han
realitzat les Passejades Ambientals per la Platja.

La ONG Acció Natura i el Consorci dels Colls, amb el suport de CARREFOUR, han impulsat
aquest estiu un activitat ambiental dins del programa CUIDANT LA NOSTRA MAR, que
pretén desenvolupar estratègies d’acció que fomentin la solidaritat activa promovent la
formació, l’educació, la investigació i la sensibilització de la societat, així com donar a
conèixer la importància que té la biodiversitat, a través del contacte directe amb el
problema, amb accions periòdiques a les platges dels municipis costaners.

El Mediterrani té una biodiversitat única. A les seves costes apreciem una flora
impressionant i una fauna singular. Al mateix temps, durant l’estiu totes les platges
catalanes s’omplen de persones, turistes o gent de la localitat, que cerquen el sol i el mar,
gaudint només de l’aspecte més lúdic que ens ofereixen aquests indrets. D’aquesta manera
la rica biodiversitat passa desapercebuda, i en conseqüència, la gent no és conscient de la
seva responsabilitat en la conservació de la fauna i la flora de les platges.
El projecte vol potenciar la sensibilitat de les persones i crear espais vivencials perquè
descobreixin la platja com a un ecosistema natural.

El programa vol també donar suport i incentivar a la població a convertir-se en actius
defensors del medi ambient costaner i proporcionar opinions sobre els problemes i
amenaces sobre la línia de costa i les aigües, així com advertir i exigir la presa de mesures
protectores i/o correctores subsegüents.
L’activitat proposada a casa nostre la formen unes passejades per les platges de les
Salines, el Clot de Sant Pere, i la desembocadura del Foix a Cubelles; la del Terramar, Sant
Sebastià i Fragata a Sitges i la Platja del Far de Vilanova, acompanyats d’un monitor
ambiental d’Acció Natura, que explica i ajuda a entendre el medi ambient litoral, les
interaccions dels aspectes físics, biològics, socials i culturals, i contribueix a la presa de
consciencia de la importància de la conservació del medi litoral.
L’activitat va ser oberta a tota la ciutadania en general, si be els menors d’edat havien
d’anar acompanyats d’un adult.

