Sendes blaves

Les sendes blaves són itineraris i elements paisatgístics que contribuïxen positivament a l'ús sostenible del litoral, i de
reconeixement per a alguns municipis guardonats pel seu treball en la millora i restauració del seu patrimoni natural i
etnològic litoral. A més, les sendes blaves exercixen una funció social important, perquè són excel·lents llocs per a
disfrutar de la naturalesa i, també, com a elements vertebradors per al desenrotllament, salut i benestar del conjunt de
la societat.
La iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, perseguix, com a principal objectiu,
promoure el desenrotllament sostenible de les zones litorals per mitjà del compliment d'uns criteris de qualitat que
garantisquen la preservació i millora de les condicions ambientals existents; la seguretat i facilitat d'ús per a les
persones visitants, i una gestió integrada i coherent dels valors naturals, històrics, culturals i etnogràfics que conformen
el nostre patrimoni litoral. Després d'este objectiu es troba la voluntat de conformar una àmplia xarxa de sendes litorals
educatives que creen un nexe d'unió sòlid entre municipis veïns i reforcen la cooperació i no la competència entre
estos.
Les sendes blaves han sigut concebudes com a recursos útils per a fomentar l'ús i la gestió sostenible del medi litoral i
del seu entorn, per mitjà de la cooperació i retroalimentació entre el sector turístic i l'ambiental, i tenen com a meta la
consolidació del distintiu de qualitat senda blava com un guardó que siga reconegut i valorat en la mateixa mesura que
ho és la bandera blava per a les platges.
L'objectiu d'ADEAC és consolidar una xarxa de sendes blaves al litoral espanyol, que permeta l'intercanvi de
coneixements i bones pràctiques, en relació amb la protecció del patrimoni natural i etnològic dels ecosistemes litorals.
La Xarxa de Sendes Blaves pretén difondre la importància del desenrotllament d'accions de protecció i recuperació
d'espais naturals entre la ciutadania i turistes, que visiten les costes espanyoles, per a oferir-los, alhora, coneixements
sobre estos espais i alternatives d'oci sostenible en estos.

SENDA LITORAL EDUCATIVA PER LA PLATJA DEL SALER

La Senda Litoral Educativa, va ser creat per l'Ajuntament de València i guardonada per ADEAC-FEE al 2012 com a
“senda blava “ i renovat de l`any 2013 al 2019 oferix la possibilitat de passejar a través de la Devesa de l’Albufera i de
la platja d’esta com a referència d'una gran oferta mediambiental. Un projecte ambiciós i nou anomenat “Deixa't seduir
pas a pas”, a través del qual es presenta, pas a pas per un senda, l'experiència d'enriquir-se amb la combinació
d’educació ambiental, activitat física, el fet de poder disfrutar de les nostres platges i amb creixement de coneixements
d'ecosistemes naturals i història popular, que es realitzarà a través d'una visita autoguiada/guiada, amb informació en
suport paper (tríptic i fullets), unitats de cartelleria informativa de platges i amb suport informàtic (àudioguia amb MP3).
Tot això, rodejat d'un entorn de servicis públics a les platges (àrees de picnic, zones esportives i d'exercici físic,
pàrquing, carril bici, bancs, contenidors, papereres i servicis d'assistència sanitària a l’estiu).
Cal destacar els accessos per a persones amb diferents tipus de capacitats, amb informació en braille com a
complement de reforç en accessibilitat.

