UTE Port d’Aro
Què és la bandera blava?
La Bandera Blava és un guardó i un sistema de certificació de qualitat ambiental
creat i gestionat per la FEE (Foundation for Environmental Education), des de
1987. La FEE està constituïda per 24 Organitzacions No Governamentals (ONGs),
una per cada Estat participant. ADEAC és el membre responsable per Espanya de
la FEE.
L'objectiu de la FEE és afavorir, a nivell internacional, la informació i educació
ambiental, mitjançant programes com la Bandera Blava, Eco-escoles, Joves
Reporters del Medi ambient i altres accions que fomentin un desenvolupament
sostenible del turisme i de les comunitats locals, en línia amb l'Agenda Local 21 de
la Conferència de Rio.
Què ha de tenir un port esportiu per tenir bandera blava?
El Port Esportiu del Club Nàutic Port d’Aro ha estat guardonat amb el distintiu de
Bandera Blava.
Es tracta d’un guardó a la Qualitat Ambiental que es concedeix als Ports
Esportius que realitzen un esforç especial en relació a la bona gestió ambiental del
Port i de la naturalesa dels voltants i que proporciona als usuaris informació sobre
qüestions ambientals. Per obtenir la Bandera Blava, el port esportiu ha de reunir
una sèrie de requisits relacionats amb l’accessibilitat, educació i informació
ambiental, gestió ambiental, serveis i seguretat i qualitat de l'aigua.
La FEE anualment concedeix guardons Bandera Blava a aquelles platges, ports
esportius i embarcacions que compleixin els criteris, cada vegada més exigents
des de l'any 2000, de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació i gestió
ambiental, resumides en els següents 12 apartats:
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Aigües netes i sense abocaments
Informació Ambiental
Recollida selectiva
Recollida selectiva de material contaminat. (restes d'olis, pintures, bateries, etc.)
Accessos fàcils i segurs.
Salvament i primers auxilis
Electricitat i combustible
Senyalització i respecte cap a la legislació del litoral
Subministrament d'aigua potable
Serveis sanitaris
Rampa i grua
Equipament contra incendis
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És un guardó que es concedeix per a una sola temporada i solament és vàlid
mentre se segueixin reunint els requisits. Quan no es compleixin, les autoritats
responsables del Port han d'arriar la Bandera Blava.
Cada organització nacional de la FEE inspecciona els llocs amb Bandera Blava
almenys anualment durant la temporada.
Com col·laborar amb la campanya Bandera blava?
Com a usuari/a de un port esportiu, vostè també pot contribuir amb la campanya
Bandera Blava:
Segueixi les indicacions dels pictogrames adjunts i del personal del port o platja.
Contribueixi a un desenvolupament sostenible a nivell local. Comporti's de forma
responsable i estalviï aigua, combustible i electricitat.
Ajudi’ns amb les seves crítiques i suggeriments a mantenir el nivell de qualitat
ambiental desitjable.
Dirigeixi's als oficines del club, per detectar possibles problema o suggeriment de
millora.
Gràcies per la seva col·laboració!
En els ports esportius, existeix una altra possibilitat de participar a nivell individual
en la campanya Bandera Blava. Existeix la possibilitat d'aconseguir una Bandera
Blava per a embarcacions.
Com obtenir la Bandera Blava per a embarcacions?
Els patrons d’embarcacions interessats a col·laborar amb la campanya Bandera
Blava, són els que hauran de sol·licitar aquest guardó.
Primer pas: manifestar interès per la campanya en les oficines del port, perquè
aquí se’ls doni tota la informació necessària sobre la campanya, la qual cosa
inclou el codi de conducta en el mar Bandera Blava
Segon pas: els interessats hauran de comprometre’s a actuar segons de la
manera reflectida en el codi de conducta, mantenint una actitud de respecte i
cuidant del mitjà marí. Donant exemple a altres patrons i animant-los a complir el
codi de conducta, denunciant els excessos i les males pràctiques d'altres
embarcacions.
Tercer pas: el port enviarà una documentació acreditant els mèrits del patró i
certificant que compleix amb la campanya.
Sol·licita-la i envia-la al tel: 972 81 89 29 o a info@clubnauticportdaro.cat

