
0 
 

L’ÚLTIM PARADÍS           
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AGRAÏMENTS  

Aquest es un projecte creat per Cristian Rodríguez Abad, projecte innovador , 

sensibilitzador i eficaç per al turisme sostenible  a Formentera. 

Donada les circumstàncies que viu l'ecosistema balear, , aprofundint més a les 

Illes Pitiüses d'Eivissa i Formentera. 

Qualsevol persona pot adonar-se a través d'aquest proper projecte , la 

necessitat que tenim de frenar aquest brutal esdeveniment mediambiental. 

Sempre he posat tot de la meva part per poder contrarestar els efectes, penso 

que la divulgació, el “boca a boca” és essencial per a aquest projecte i realment 

per entendre el problema 

Si bé, és cert que jo, personalment, no puc posar-me davant dels iots i vaixells 

gegantescs que fondegen els mars de les Illes cada estiu, frenant-los la seva 

estada en les costes, si podem aprofitar la massiva entrada de turistes, i 

conscienciar-los sobre això. 

Penso també que a través dels colors, referent principal i visual de les illes, 

tenim el “cel guanyat”.  

Presento així, mitjançant escrit, el meu treball i proposta mediambiental a la 

Conselleria Mediambiental del Consell Insular de Formentera, al Govern 

Balear, a les associacions “Save Posidionia” i “ Lunga Vitta Posidònia 

Formentera”, així també com a l'organisme principal de la comissió balear del 

medi ambient, la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca. 

El govern d'Espanya, en concret al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i 

Medi ambient. 

I a tota aquesta ciutadania, que com jo, intentem crear un oceà lliure 

de morts. I, per consegüent crear un futur on puguem seguir trepitjant. 
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No m'agradaria que d'aquí a “X” anys, el “últim paradís del Mediterrani” s'hagi 

extingit, per la nostra culpa. 

 

______ 

Agrair també al magnífic i lluitador,  Dissenyador de la Moda Espanyola,  David 

Delfin, que ens va deixar el passat 4 de Juny del 2017, sense ell tampoc això 

va poder ser possible, gràcies a la seva tipografia , marca d’entitat i què és 

present en aquest projecte.  

Gran referent per a mi a la moda, i com a persona encara més.  
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L’últim paradís del mediterrani 

1. Línia estratègica i breu descripció del projecte 

Aquest projecte està emmarcat dins de la línia estratègica de sensibilització; 

Els objectius tant generals com específics es basen, principalment en la 

divulgació i presa de consciència en l’àmbit referent; 

Jo tenia una cosa ben clara, el problema el tenim, i el problema estarà allà 

malgrat i tot, continuem lluitant.  

Però el que realment es un problema, es la forma de comunicar-ho, vull 

transportar a tota aquella població dins del problema, vull fer-li’ls partícip , en la 

mesura possible, d’aquest desastre ecològic. 

- Sé que puc fer-ho. 

I de cop i volta,  em vaig preguntar, si n’està desapareixent la posidònia, i ens 

estem adonant, que més està passant i no ens estem adonant? 

Gràcies al film de Netflix “ Chasing the Corals” (2017), que la recomano a 

tothom, em vaig a donar, que ells tracten de solucionar el blanquejament dels 

corals, un problema a gran escala també, què és provocat per l’increment de la 

temperatura dels oceans, gairebé mes del 60% de la Gran Barrera de Corals 

s’està quedant blanca. 

Es fan una pregunta, com es possible comunicar-ho a la major part de la 

població possible dins d’un mateix missatge?  

Sembla fàcil , però no ho és. 

Però sort que tenim la capacitat, alguns, com jo, que ens movem dins del món 

de les arts, creativitat, il·lustracions, disseny...etc. 

La millor forma de resoldre qualsevol problema, es fer-ho d’una forma 

CREATIVA. 
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Tenim davant els nostres ulls un dels majors impactes mediambientals del 

mediterrani en els nostres ulls, concretament a les illes pitiuses, a Formentera, 

aproximadament uns 7620 hectàrees de posidònia marina   

És cert que el problema és tan evident com a cec, realment molt poca gent és 

coneixedora de la situació tan alarmant que s'està viscent i que els veïns i 

ecologistes protegeixen, defensen i es reivindiquen. 

Abans de gens anem a fer una breu introducció a què us estic parlant. 

• La posidònia oceànica ,és una planta marina no "alga" com a molta gent, i la 

societat poc coneixedora podia haver-se imaginat, i concretament és una planta 

marina perquè neix i creix en un fons mòbil ,i en contra la “Alga” que creix en 

fons durs/rocosos, cal afegir que la posidònia en canvi dóna fruits que aquests 

a nivell de l'ecosistema marí funciona de barrera protectora, atenuant la força 

dels corrents i les ones i prevenint per tant l'erosió costanera ,l'amortiment de 

l'onatge duta a terme per l'estrat de fulles mortes a les platges les protegeix de 

l'erosió, especialment durant el període de tempestes hivernals. 

El fet que per a la població assimili la posidònia a una planta (remarcar què no 

és una Alga), simple , no vol dir que la seva funció sigui també relacionada amb 

la simplicitat, es a dir; 

- Simplicitat per fora no vol dir simplicitat per a dins 

Sento molt de respecte en front a la posidònia, hem de comunicar aquest 

respecte a la població´. 

Sense aquesta , Formentera no seria el què  és avui en dia. 

Aquesta meravellosa planta, no necessita res més que tractar-la be, no depèn 

de cap altre esser viu, es totalment a la inversa, milers i milers d’espècies 

depenen d’ella. 

Ella per si sola pot viure, reproduir-se, nodrir-se, fer vida, i fer-nos vida a 

nosaltres, però, estem fent totalment el contrari, estem parant tot el seu 

creixement. 
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------------------------------------------------------ 

Viuen entre 1/3 metres de profunditat i poden suportar temperatures d'entre 

10/29 graus. 

Un dels beneficis de les prades de posidònies és que aquesta mateixa és 

capaç de multiplicar la superfície del sòl entre 20/50 vegades, és a dir. 

1m2 de superfície els animals i vegetals disposen de 20/50 m2 per establir-se 

La seva presència en les nostres aigües és crucial, ja que produeix grans 

quantitats d'oxigen fonamental per a la vida d'algues, esponges i peixos. 

Funcionen com a autèntiques selves en miniatura, creant hàbitats on gran 

quantitat d'espècies troben el lloc idoni per viure, servint com una depuradora 

natural. 

Solament amb dir-vos que 1 m2 de posidònia, entre les aigües turqueses 

d'Eivissa i Formentera, oxigena tant com 3 m3 de selva amazónica, i que els 

15km que separen les dues illes pitusas ( des d'És Freus (Formentera) fins a 

Ses salines (Eivissa) subministren oxigen per a tots els habitants d'aquestes 

dues illes. 

1.1 Plantejament del projecte. 

Sentia què n’havia de fer quelcom, amb aquest problema. Com a 

dissenyador d’interiors en procés que ‘estic, em vaig adornar de una 

gran capacitat que tenim els éssers humans per comunicar-nos 

entre nosaltres i per rebre la informació dins d’una manera més 

fàcil. 

La comunicació visual  

Aquesta serà clau en el nostre projecte, el problema el tenim, la solució , també 

gairebé la tenim , posant-‘ho en comú amb la resta de projectes, però la 

manera de fer constància al agent , es bona? De veritat creiem que la gent que 

no coneix aquests processos , s’adonarà més de la situació si els hi comencem 

a parlar amb paraules tècniques i científiques ? La resposta es un rotund NO. 
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Llavors per ara tenim 3 coses clares; 

- El problema el tenim i ho sabem 

- La forma de comunicar-ho també,malgrat i  hem d’utilitzar un mètode 

més creatiu , basic, senzill i que realment entri dins del cor de la gent. 

- No hem de utilitzar gaires paraules i vocabulari tècnic, ja que la població 

s’acabaria perdent-se dins del tema i s’acabaria oblidant. 

Hem de remarcar la comunicació visual. 

Que millor forma de remarcar-ho , que fent-ho amb els COLORS, aquest ha  de 

servir com a referència  de la lectura especial dins d’aquest tema que estem 

parlant. 

Quan la gent pensi en Formentera o Posidonia, ha d’associar aquests dos 

temes al mateix color  BLAU, # AzulFormentera 

                                                    # AzulFormenteraForEver 

                                                    # KeepThisBlue 

I es que això no tans sols ho he dit jo, i vull ara , fer referencia al programa “El 

Foraster “de TV3 , donant-li també , si es cau, les gracies a en Quim Másferrer, 

gran presentador, que va dir al programa especial dedicat a l’illa de 

Formentera, que els esquimals, poden reconèixer fins a 30 tonalitats diferents 

de blancs, els formenterencs, fins a 300 tonalitats de blau, la seva blau. 

 I que el conjunt de tots aquests matisos i blaus, nomes poden fer 1 útil , el blau 

formentera. 

Hem de tractar conèixer a la gent, quins son els seus referents, en quin estat 

està la seva ment quan tenen en la ment la imatge de formentera, què, sense 

fer cap estudi, arribem a la mateixa conclusió.  

Formentera és lo què és gràcies (en major part) al turisme, però, és realment 

un turisme sostenible? Estem fent lo millor de la illa per a que sigui un turisme 

sostenible? Estem fent bé la publicitat d’aquesta illa? Tenen els turistes a 

l’abast informació pràctica de com respectar l’illa? Es gasten suficients diners 

per a que aquesta publicitat arribi a tothom d’una forma equilibrada? 
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Jo penso que s’hauria de potenciar més aquesta publicitat, hauria d’arribar a 

tothom la mateixa informació, si bé n’és cert que ho estem fent, la veritat es que 

potser no s’està fent bé, més endavant explicaré els meus propòsits per a que 

aquesta comunicació pogués arribar a tothom en l’any 2018, a tota aquelles 

persones que arribin  a l’illa, des de avions fins a vaixells. Tothom tindrà la 

mateixa informació amb la mateixa referencia. 

1.2 Objectius generals i específics  

El gran objectiu general que em m’estableixo , es sensibilitzar a la societat, dins 

d’un conjunt d’accions dirigides a la sensibilització i educació. 

Servint com ja he esmentat abans, una referencia de colors, com a 

comunicació visual. 

Afavorir a la reflexió davant la situació que sofreix la posidònia marina i que 

podem fer davant aquesta. 

Fomentar el voluntariat i participació de la ciutadania . hàbits de 

responsabilització social pel bens de tots i en front l’ecosistema marí. 

Promoure la recerca  de recursos o accions que afavoreixen la comunicació al 

turisme 

Poder crear un turisme sostenible bastant-se en el conjunt d’accions visuals , 

pel fet de fer-ho més fàcil per tots aquells i aquelles persones que ens visiten  

Capacitar a les persones per analitzar de forma critica la informació  

Permetre a les noves generacions que gaudeixin amb responsabilitat de 

Formentera i del seu ecosistema marí  en la mesura que tots nosaltres hem 

pogut i hem de  seguir fent-ho.  

L’adquisició de nous valors fonamentals pro-ambientals 

Educar  i conscienciar des de ben petits de què és pot fer, quins son els 

problemes, com es veurà repercutit això a la llarga? I no tant llarga.  

Fer exposicions i conferencies a escoles, instituts, cassals d’estiu, per territori 

nacional e internacional, dinamitzar-ho més per que no sigui tan avorrit.  
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Poder arribar a una simultaneïtat amb línies de ferris i aerolínies i aeroports / 

ports per que puguin oferir de forma voluntària informació a tota aquell ciutadà 

que pugues estar interessat sobre el tema, aplicant’-ho a totes aquelles línies, 

via aèria o via marítima que arribessin a qualsevol illa de les Illes Balears[ 

Eivissa, Formentera, Mallorca , Menorca, Illa de Cabrera, Illa de d’Espalmador ( 

p .e Tríptics amb documentació informativa , preventiva i pro activisme 

mediambiental  targes amb el hashtag, i 2 o 3 quadricules de les diferents blaus 

de formentera , d’aquesta manera la gent serà més àgil a l’hora de relacionar-

ho) explicació detallada a l’apartat de metodologia  

Promoure, també, un canvi d’actitud de la ciutadania cap a un nou model de 

turisme sostenible i model del medi ambiental. 

Fer constància remarcant la comunicació visual amb un mètode resolutiu. 

Expandir la informació d’una manera econòmica, a traves de les Xarxes 

Socials, utilitzant campanyes de promoció amb diferents marques, remarcant 

un dels tòpics del projecte, color (referència) i hashtag ( # ), per poder expandir 

aquest missatge d’una forma més equilibrada per tota la població i eficaç. 
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            1.3 Metodología 

Per a que existeix un canvi real i que sigui permanent , hem de començar 

canviant l’actitud.  

 

I és imprescindible oferir informació comprensible que sensibilitzi al 

individus. 

 

 

El procés de tot això bé donat en 3 passos:  

 

 

 

Coneixement i interacció amb el món físic. 

 Es contribueix a adquirir uns sabers sobre l’entorn més proper, entenent les 

relacions entre la natura, els éssers vius i la societat per predir conseqüències i 

dirigir reflexivament les accions cap a la millora i preservació del medi. També 

ens ajuda a fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi 

ambient i realitzar un consum racional i responsable.  

 Social i ciutadana. 

 Es contribueix a integrar coneixements, habilitats i actituds que permeten 

participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades 

situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades en 

relació a la protecció del medi ambient com un bé comú.  

 

 

 

Informació  , explicativa. 

Sensibilització , és la base 

de la educació ambiental. 

Captació, FONAMENTAL! 
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Autonomia i iniciativa personal  

S’incideix en l’adquisició d’habilitats per desenvolupar-se adequadament, amb 

autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vida i del coneixement molt 

diversos per interpretar el món, la qual cosa exigeix l’aplicació dels conceptes i 

principis bàsics que permeten l’anàlisi dels fenòmens.  

També duu implícit ser conscient de la influència que té l’activitat quotidiana de 

les persones en el medi ambient tot procurant la conservació dels recursos i la 

diversitat natural.  

Es contribueix a l’ús responsable dels recursos naturals, la cura del medi 

ambient i el consum racional i responsable.  

Per altra banda, permet conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte, 

planificar, investigar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet, 

extreure’n conclusions i valorar les possibilitats de millora.  

A més, comporta una actitud positiva cap als canvis, amb la necessària 

flexibilitat per adaptar-s’hi críticament i constructiva. 

 Comunicativa lingüística  

El seguiment de l’activitat implica una feina d’investigació en la qual l’alumnat 

haurà de treballar amb diverses fonts. 

 Això no vol dir només llegir, també s’ha de fer servir Internet i treballar el text, 

organitzant la informació i les idees per poder extreure’n i expressar les 

conclusions de manera oral i escrita. S’ha de treballar en el vocabulari. 

Comunicativa artística Per remarcar la idea d’entorn proper es recomana fer 

una revisió de la influència de les costes sobre la cultura i les mostres 

artístiques. 
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 Matemàtica  

Les matemàtiques seran útils per entendre les magnituds de les que parlem.  

 

 

 

 

Aprendre a aprendre 

 Es treballa el desenvolupament d’habilitats per obtenir informació i transformar-

la en coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació amb els 

coneixements previs i amb la pròpia experiència personal, intercanviant 

opinions i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats. També es 

contribueix a plantejar preguntes que puguin ser objecte d’investigació, utilitzar 

habilitats de planificació del treball i utilitzar el pensament crític i creatiu per a 

l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions. 

1- Introducció del tema a la classe  

 

En aquesta part volem incentivar la curiositat.  

Suggerim començar fent servir amb frases fetes d’inspiració marina. 

Dibuixem una platja a la pissarra i els alumnes van indicant els elements 

que han de ser-hi. Podem plantejar preguntes als alumnes per copsar 

els coneixements inicials sobre el tema o per relacionar-ho amb altres 

activitats o projectes ja realitzats al centre o que s’estan portant a terme. 

No tothom té la sort de poder viure en primera persona Formentera, sobre tot 

els més menuts, però es aquí quan els hi hem de portar Formentera a les 

seves escoles, a través de vídeos, a través de jocs, de dinàmiques etc.. 
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Després ,passem a la reflexió. 

Com és aquest ecosistema comparat amb altres què coneixem? 

Quin és més ric? Què beneficis obtenim de cadascú? 

Quins problemes hem trobat a la platja? Què els origina?  

Plantegem investigar i debatre sobre les diverses problemàtiques.  

 

                                    ------------------------------------------------------ 

 

Proposar solucions. Hi ha diverses opcions per continuar:  

- Treballar amb les dades de mesures i recollida de brossa, Fins i tot treballar 

con dades com aquesta de la UNEP: “més de13.000 peces de plàstic floten en 

cada quilòmetre quadrat d’oceà. Això correspon a un 80% de les escombraries 

del mar” A classe es calcula quanta brossa hem trobat i els efectes que això té 

sobre la vida marina. 

 - Engegar un projecte de recerca sobre una espècie singular. 

 - Fer un glossari de paraules clau.  

- Treballar el tema del consum. Buscar informació als mercats, analitzar i 

valorar les cartes de diversos restaurants. 

 - Expressar creativament (dibuix, escrit, manualitat, teatre) perquè és important 

el litoral. 
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Crida a l’acció 

 Considerem aquesta part clau en el procés d’implicació en el territori. És 

important que la reflexió doni pas a una acció, ja sigui personal o grupal, i a un 

canvi d’actituds cap al medi que sigui sostenible en el temps. 

 Proposo  

- Establir compromisos: personals, grupals (de classe) i familiars relacionats 

amb la cura de les platges.  

- Elaborar en classe un “mural oceànic” de sensibilització. 

- Fer una campanya interna en la escoles, exposar els resultats obtinguts. - 

Organitzar un grup de neteja, adoptar un tros de platja.  

- Escriure una carta a l’ajuntament amb propostes o demandes concretes. 

 - Fer una guia ràpida per a fomentar en nens i nenes que preguntin als 

restaurants i mercats si saben realment que passa a Formentera amb la 

posidònia marina , per tal d’esdevenir turistes responsables. 

L’avaluació d’aquesta activitat ha de ser constant, prenent en compta les 

actituds i els compromisos als que s’arriba, i la capacitat d’organització i 

d’autonomia per a realitzar la feina. 

                         ---------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARI CLAU PER CONÈIXER EL GRAU DE 

POBLACIÓ CONSCIENT DEL PROBLEMA. 

Hem de conèixer que sap i que no sap la població respecte a aquest desastre ecològic 

a formentera. 

         ------------ 

 

Farem un estudi a traves de qüestionaris en Google-Doc per poder conèixer el 

públic pel qual volem enforcar la nostra promoció i plà de difusió . 

El càlcul d’aquest gràfic el processaré d’aquí 2 mesos endavant, vull arribar al 

màxim de la població possible 

- Utilitzaré les xarxes socials per difondre el missatge d’una manera 

contundent i clar 

- Vull arribar a tota mena de públic per igual  

- Instagram, facebook, twitter, el meu blog  a Wordpress 

- Al fòrum (intranet) de l’empresa on treballo 

- Faré un “ #showroom” a una mena de sala d’exposicions que ofereix el 

meu centre de treball, esta situat a passeig de gracia, per lo que això em 

serà de gran ajuda. Molta gent passa per allà dia darrera dia 

Qüestionari prova 2. DEFINITIU .- 

PROYECTO SAVE POSIDONIA 
Este cuestionario me servirá de referencia a mi, Cristian Rodríguez Abad , para el conocimiento 

,(a través de una muestra sin preferencia alguna ni tampoco distintiva entre genero, edad, 

raza..por lo tanto, una muestra al azar) de la población sobre el desastre ecológico que se esta 

produciendo en las costas de Formentera y que por el contrario; 

Poder administrar mucho mejor cómo llegar al público para la información y protección de la 

Posidonia Marina.  

Cuál es el rango de edad que tengo que enfocar mejor mi proyecto.  

Y cual es la forma en el que los ciudadanos se sensibilizan más y por el contrario, optar por 

esta vía de difusión. 
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Os agradecería de verdad que respondierais exactamente lo que sabéis y lo que no sabéis, no 

me serviría de nada todo este esfuerzo y trabajo que estoy dedicando yo . 

y que compartieseis y difundierais este cuestionario en vuestras redes sociales, hoy en día éste 

es un método de comunicación viral y el cuál puedo tener muchas más posibilidades de 

muestra en mi estudio. 

¡ Muchísimas gracias !. 

 

Las obras marítimas, la contaminación de aguas costeras, la generación de playas artificiales, 

el calentamiento de las aguas de mar debido al cambio climático, la retirada de hojas muertas 

que llegan a las playas y el anclaje de embarcaciones amenazan gravemente a los 

ecosistemas de posidonia. Es un planta de crecimiento muy lento y se la considera un 

recurso/sistema no renovable, por lo que la pérdida de posidonia es casi irreversible. 

Las praderas de posidonia oceánica están desapareciendo en todo el mar Mediterráneo, por lo 

que está reconocida y se incluye en la Directiva Hábitats de la Unión Europea como hábitat 

prioritario protegido. 

 

www.idesignabad.wordpress.com 

*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico * 
Tu dirección de correo electrónico 

 

¿ Sabes que es la 

Posidonia marina 

? * 
Realmente contesta lo que 

sepas , no busques información ni 

nada por el estilo que pueda alterar en 

mi estudio, muchas gracias. 

Sí, responder. 
No 
Otro: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.idesignabad.wordpress.com&sa=D&ust=1502738726253000&usg=AFQjCNEFlbkY7lrXr5lblSCbpQmIQMPHPA
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¿ Piensas que es una Alga o una Planta? * 

 
Alga 
 
Planta 
 
 

Contesta, por favor, cuál de esta o estás respuestas es 

correcta, o por el contrario, si no lo sabes * 
- La posidonia es elemento clave para preservar los ecosistemas 

marinos, prevenir la erosión de las costas y para el equilibrio de 
la presencia de CO2 en el mar y en la atmósfera. 

 
- En las playas, las hojas muertas forman barreras contra los 

efectos de la erosión causada por los temporales de invierno y, 
entre temporal y temporal estas hojas muertas quedan 
enterradas bajo los nuevos aportes de arena, atrapándola y 
asentando así la playa. 

 
- Varias especies de estrellas de mar y numerosos erizos, pulpos, 

sepias, camarones, cangrejos y peces pequeños viven en las 
paraderas de posidonia 

 
- No lo sé 

 

-  

¿ Conoces alguna acción/es de el eser humano que provoca la 

desaparición de la posidonia marina? * 
 

Tu respuesta 
 
 
 

¿ Piensas que la población desconoce realmente el problema 

ecológico que esta ocurriendo en Formentera? 
Sí 
No 
Otro: 
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¿ Sabes como sería el color del agua de Formentera y 

cualquier isla balear si la posidonia desapareciera ? Contesta 

realmente lo que piensas * 
Tu respuesta 

 

 

¿ Propones alguna iniciativa o crees  

que debería haber algún cambio desde las grandes 

instituciones ? ¿ Crees que falta algo ? Comenta lo que creas 

que puede mejorar , o por el contrario, si no crees que puede 

mejorar nada o no te interesa. * 
Tu respuesta 

 

Envíame una copia de mis respuestas. 

ENVIAR 
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Informar sobre abusos - Condiciones del 
servicio - Otros términos 

 Formularios 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3uPOisl07MBbAliUageopH444GuplqbtEvcR_ejBKGSv4A/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3uPOisl07MBbAliUageopH444GuplqbtEvcR_ejBKGSv4A/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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RESULTATS OBTINGUTS DEL FORMULARI “Projecte 

Posidonia” per a SAVE POSIDONIA PROJECT a Formentera, 

2017 
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COMUNICACIÓ VISUAL EMPLAT 

Colograma de colors utilitzats  

Del avant-projecte surten dos grans blocs de cologrames presents a 

Formentera, el blau y el verd( y ocres ). 

 

 

SERENDIPIA (1)“ l'ultim paradís del Mediterrani 

Es diu d'algun fet o troballa sorprenent, normalment a través de  

la curiositat o simplement de el no-res.  

Lamina de 0.70 x 0.40 cm de polietilè blanca, sense prèvia manufacturaria 

d'aquesta mateixa. 

 

” Representa una Formentera blava, llum, aigua, mar, brillant, tranquil·la, 

nuvolosa,  

coneguda, degradada… un sense fi de matisos blaus i de diferents tonalitats , 

que  

totes elles creen el ’Blau de Formentera’.  

 

Representar sobre un fons blanc els colors del mar de Formentera, l'ultim  

paradís del Mediterrani,  

 

Formentera és l'illa més diminuta (habitable) de les Balears que pertany a l'illa  

més petita també de les conegudes illes pitusas (Eivissa i Formentera ).  

 

En aquesta obra vull retratar un estat d'ànim amb les tonalitats blaves que  

representen les platges de Formentera, una gran escala de tons 

blaus/verdeceos  

que em fan sentir tan lliure i com si fos la meva segona casa.  
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Formentera t'atrapa , de la mateixa forma que t'atrapa el seu mar sense horitzó 

qualsevol i que es barreja amb el blau del cel gràcies a aquesta flora marina, la 

preuada i oblidada per molts , Posidònia, gràcies a aquesta planta marina que 

estem fent un ús indegut per culpa de fondejos marítims 

Aquestes grans praderes ens donen aquests colors a les aigües pitusa . Una 

extensió de 15 km que separa Eivissa i Formentera, i que gràcies a elles ens 

dóna proveïment per la oxigenació de les persones d'aquestes dues illes. 

 

 “Un esquimal pot arribar  

a diferenciar entre 20 tons de blanc, una persona que viu a Formentera, que  

coneix Formentera més enllà de “Ses Salines”, “lucia del Sexe” o platges 

blaves, s'adona que pot arribar a conèixer mes de 30 mateixes tonalitats de 

blaves” Per això, per Formentera, pels seus blaus, per el seu estat d'ànim, per 

la seva Posidònia, Pels seus ocres i verds, per les seves figueres, pels seus 

tons ocres descendents de verds foscos sota les figueres en caure el sol, dono 

vida a la Serendipia. 

Un cúmul de sentiments i tonalitats que donen lloc a Formentera, perquè, crida-

ho de la forma que vulguis, Formentera és i serà Blava, i el blau de Formentera, 

us asseguro que és envejable  

 

 

 

X
Cristian Rodriguez

Director creatiu
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                        ------------------------------------------------------ 

1.Proposta de cambiar Títol inicial de SERENDIPIA a “Serendipia a Formentera” 
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Vull i pretenc que aquesta imatge sigui qui encapçali el meu projecte, vull 

fer una marca identificat iva sobre mi i la meva capacitat de que la 

comunicació visual és el major fonament de qualsevol publicitat, i que els 

colors repercuteixen d’una manera molt intel·ligent a les nostres 

emocions i a la forma de sensibilitzar-nos en un tema en concret. 1 

 

 

1. Explicaió psicologia de colors a la pàgina 32. 
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 “SAVE LIFE, SAVE POSIDÒNIA” 

Verd suau, verd anul·lador, verds combinables entre si, verds 

esperançador, flora i fauna de Formentera, diferents textures entre 

si creant un “ Verda Posidònia”. 

El verd és un color fred, que desperta fermesa, frescor, amb aquest 

color se sol representar la naturalesa, la vegetació.  

Crear una atmosfera de repòs, i neutre quant a sentiments. 

Lamina de 0.60 x 0.30 cm, també del mateix material que en el 

projecte anterior. 

En aquesta obra vull retratar els verds de la nostra preuada planta 

marina, la posidònia, una tonalitat magnifica de verds combinant 

diferents textures, com es pot observar(i tocar), són diferents les 

textures utilitzades per a la creació d'aquesta làmina. 

És impressionant el que fa tota aquesta planta per nosaltres, i 

també el que ens aporta,  

Ajuntant “Serendipia” i “save life,save posidònia” estem donant lloc 

a Formentera, estem donant lloc als colors els quins són 

representatius de la illa. 

 

Signat per, Cristian Rodriguez a 15/02/2017 

X
Cristian Rodriguez

Director creatiu
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fotografia lamina NO-definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Cristian Rodriguez

Director creatiu
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PSICOLOGIA DELS COLORS, COM PRETENC ARRIBAR 

A SENSIBILITZAR UTILITZANT ELS COLORS. 

 

 


