BANDERA BLAVA
Bandera Blava és un guardó i un sistema de certificació de la qualitat ambiental creat i
gestionat per la FEE (Fundació per a l'Educació Ambiental), en 1987. La FEE està
constituïda per quasi 50 Organitzacions No Governamentals (ONGs), una per cada
estat participant. ADEAC és el membre responsable per a Espanya de la FEE.
L'objectiu de la FEE és afavorir, a nivell internacional, la informació i educació
ambiental, a través de Programes com Bandera Blava, Eco-escoles, Joves Reporters
per al Medi ambient, La Clau Verda i Boscos en l'Escola o d'altres accions que
fomenten un desenvolupament sostenible del turisme i de les comunitats locals, en línia
amb l'Agenda Local 21 de la Conferència de Rio.
La FEE concedeix cada any la Bandera Blava a platges, ports i embarcacions, que
compleixen els criteris revisats periòdicament, consensuats i cada vegada més exigents
de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació i gestió ambiental, resumits en els
pictogrames adjunts.
Bandera Blava es finança i compta actualment amb el suport de més de 40 governs,
unes 200 regions i territoris, més de 2000 municipis litorals, a més de bon nombre
d'Universitats, Fundacions, etc. A això se li suma el suport inicial en solitari de la
Comissió Europea, a la qual han pres el relleu, en estendre's la Campanya a nivell
mundial, dues agències de Nacions Unides, el PNUMA, dirigida al Medi ambient i
l'Organització Mundial de Turisme, així com l'EUCC, la UICN, l'ICOMIA, etc.
A Espanya vénen prestant el seu suport a la Campanya Bandera Blava les autoritats
estatals de Turisme i Medi ambient, a través de la D.G de Costas, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Autoritats sanitari/ambientals de les 10
Comunitats Autònomes Litorals i els més de 250 municipis litorals i un centenar de
ports esportius participants, que aporten més de 800 candidatures anuals. ADEAC
col·labora, actualment, també amb universitats, ONGs i entitats especialitzades com la
Fundació ONZE especialment en matèria de formació, Centres Bandera Blava i
Distincions Temàtiques Anuals.
A més de Bandera Blava, la fee desenvolupa altres programes com LA CLAU VERDA:
llaveverde@adeac.es, certificació destinada a instal·lacions hoteleres
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