Premi per divulgar els beneficis d'estar a prop de la
mar
La Selva | 20-09-2021 | 12:12

El Dr. Josep Lloret, coordinador de l'estudi de la Universitat de Girona "Càtedra Oceans i Salut
Humana" que té l'objectiu de demostrar els beneficis per la salut i el benestar que suposa venir a
Tossa i fer activitats recreatives a la mar o prop de la mar, ha guanyat el primer premi d'enguany
en divulgació científica de la Societat Catalana de Biologia de l'Institut d'Estudis Catalans.
El Dr. Josep Lloret, que s'ha mostrat molt satisfet per la consecució del premi, explica que "s'ha
valorat la manera de fer arribar la ciència en els ciutadans a través del documental "La meva amiga
la mar", on es presenten, entre altres aspectes, els beneficis d'estar a prop de la mar". En aquest
sentit, El Dr. Josep Lloret recorda que a Tossa s'està treballant, en col·laboració amb l'Ajuntament,
en el projecte "Espais Blaus" per demostrar els beneficis de les activitats recreatives marítimes per
a la salut, sobretot en pacients oncològics. A més, els resultats podrien obrir noves possibilitats de
mercat en temporada baixa, considerant criteris de sostenibilitat ambiental.
I és que l'Ajuntament de Tossa està interessat en la promoció d'estudis sobre les relacions entre els
ecosistemes marins i la salut de les persones, així com en la difusió del coneixement d'aquest
àmbit a la societat. L'objectiu és generar coneixements a partir dels quals es millori la conservació
del medi marí i la gestió de les activitats turístiques al municipi per tal d'avançar cap a un turisme
sostenible i saludable, en el marc de les estratègies europees sobre l'"Economia Blava" i la "Salut
Blava".
L'alcalde Ramon Gascons afirma que "aquest estudi podria obrir noves possibilitats de mercat
relacionades amb el turisme de salut en temporada baixa per ajudar a desestacionalitzar. L'entorn
natural de Tossa ens posiciona en un lloc preferent per tirar endavant projectes com aquest".
L'Ajuntament aposta així per un model turístic basat en la qualitat, la sostenibilitat ambiental i la
salut recolzant la recerca universitària, la qual cosa contribuirà als objectius mediambientals i de
benestar per als ciutadans marcats pel consistori.
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