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Catalunya

té

enguany

119

banderes blaves i entre elles
la de la platja d’Altafulla
12 maig 2021
Catalunya compta aquest 2021 amb 119 banderes blaves que
reconeixen internacionalment la qualitat de les platges i els
ports esportius, tal com ha anunciat aquest dimarts
l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC). El
jurat internacional Bandera Blava 2021 ha distingit 97 platges
catalanes, 31 a la demarcació de Barcelon, 29 a Tarragona, 26
a Girona i 11 a les Terres de l’Ebre. Aquesta xifra suposa
dues platges més que l’any anterior.

Entre el llistat de platges catalanes hi ha la d’Altafulla que
comptarà doncs una temporada més amb la distinció Bandera

Blava, que reconeix internacionalment la qualitat de les
platges, i que valora i premia la gestió ambiental i la
seguretat, les instal·lacions i la prestació òptima dels
serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix,
exigeix a les platges una qualitat de l’aigua excel·lent.
L’obtenció
mesures de
sistemes de
les mesures

d’aquesta qualificació és el resultat de les
gestió a les zones de bany, les millores en els
sanejament implantats en els municipis costaners i
de control i inspecció del medi hídric.

En el cas
l’execució
iniciativa
potenciant

d’Altafulla, el reconeixement coincideix amb
del pla de gestió ‘Altafulla Platja Viva’, una
que pretén la gestió sostenible de la platja
la protecció natural davant les llevantades i

l’amenaça del canvi climàtic així com el manteniment de les
activitats econòmiques i l’ús social del nostre front marítim.
Per altra part, hem de celebrar també que l’entitat l’Hort de
la Sínia, ha estat reconeguda un any més com a Centre Blau, ja
que reuneix els requisits de centre de visitants i aula de
natura requerits i perquè inclou entre els seus objectius i
activitats l’educació ambiental relacionada amb els
ecosistemes litorals i el desenvolupament sostenible.
RELACIÓ DE TOTES LES PLATGES ESPANYOLES AMB BANDERA BLAVA
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

