
 

 



 

El Club Nàutic Sóller, aquest anys ha fet una sèrie d’activitats per a promoure la 
proposta de la reserva marina de S’Illeta, que es va presentar  el 2009 en el 
mes de gener, al Delegat del Govern a les Illes Balears D. Ramon Socias. 
Recordar que tot el consistori de l' Ajuntament de Sóller va recolzar la iniciativa, 
així com la Conselleria d’Agricultura i Pesca. 

Pensam que els polítics són  la veu dels ciutadans a les institucions i confiam 
en que aviat tendrem notícies i ens les comuniquin per saber cap on anam, i 
quines passes més podem fer per tal d’aconseguir el nostre propòsit. 



 

ANY 2009 

Activitats del Club Nàutic Sóller 

El mes de juny de 2009 es fa fer el primer concurs de fotografia subaquàtica al 
Port de Sóller, amb botelles, amb una participació de 17 concursants (amb 
càmera compacta i càmera reflex) es va gaudir d’un dia de companyonia i 
varem poder compartir la gran bellesa dels nostres fons marins i de la varietat 
d’espècies que tenim al Mediterrani. 

La setmana següent es va fer l’entrega de premis en el Museu de la Mar, que 
va comptar amb un bon grup de col·laboradors i part dels  participants. 

 

 

 

  

El dia 27 de juny de 2009 es va tornar a organitzar la Volta a S’Illeta ( la 
cinquena edició) amb piragües , aquest any amb un total de 170 piragüistes. 
Amb la família, amb els amics tingueren  l’oportunitat  d’observar el meravellós 
entorn i la costa que tenim com a privilegi únic. Durant aquesta prova el Club 
Nàutic es va encarregar d’il·luminar la Cova del Vell Marí, que està enfront de 
’Illeta, un espai més a preservar amb la proposta de la reserva.  



 

 

El dia 19 de juliol de 2009 es va celebrar el “Caça fotosub en apnea 2009 Port 
de Sóller”, amb la col·laboració de la Federació Balear d’activitats 
subaquàtiques i participant en el circuit balear Foto submarina en apnea 2009, 
feta a 18 municipis, recalcar que l’Ajuntament de Sóller també va col·laborar en 
aquesta prova. La resposta va ser molt positiva, ja que per sorpresa nostra, 
tinguérem un total de 24 fotògrafs, entre ells molts d’infants que varen tenir la 
seva primera experiència de fer fotos a espècies marines. Després de que cada 
participant rebés el seu trofeu varem gaudir una boníssima paella cuinada per 
col·laboradors del Club Nàutic. 

  

Finalment, el dia 6 de setembre de 2009 es va fer una activitat per infants de 3 
a 12 anys: “Conèixer els nostres fons”, on a través d'una sèrie de tallers 
rotatoris varen aprendre a classificar peixos segons el seu hàbitat, pescar 
peixos i després comprovar que tenien la mida suficient per poder ser pescats, 
sinó s’havien de retornar a l’aigua, també rescataren peixos enganxats a una 
xarxa abandonada al fons de la mar, plena també de fems que la gent tira 
sense arribar a conscienciar-se del problemes que això suposa per a la vida 
marina. Acabaren les activitats fent un dibuix relacionat amb la mar (varen estar 
exposats al Museu de la Mar) que ens van servir per fer el cartell de les 
properes activitats que es realitzarien el pròxim estiu de “Conèixer els nostres 
fons” 

  



 

Volem agrair a totes les institucions i als col·laboradors que ens han ajudat, ja 
que sense ells moltes coses no haguessin estat possibles. Esperam comptar 
amb tots ells en properes activitats. 

 



 

ANY 2010 

El Club Nàutic Sóller, aquest any de 2010 ha seguit fent una sèrie d’activitats 
per a promoure la proposta de la reserva marina de S’Illeta. 

Primera reunió per a tractar el tema de la futura reserva marina de s’Illeta 

Es mes de març de 2010 es va celebrar al Port de Sóller una primera reunió 
per a tractar el tema de la futura reserva marina de s’Illeta.  

La Directora general de Pesca, Patrícia Arbona, juntament amb Antoni Grau, 
Responsable de Serveis de Recursos Marins de Balears i diversos tècnics de la 
Conselleria, entre d’ells el solleric Antoni Frau, representació de l'Ajuntament de 
Sóller, pescadors professionals del Port de Sóller  i pescadors de Sa Ràpita i 
per últim representants del Club Nàutic de Sóller promotors de dita proposta, 
van explicar als pescadors del Port els avantatges que suposaria per a la zona 
la creació d’aquesta reserva. 

Activitats del Club Nàutic Sóller  

El mes de maig de 2010  conjuntament amb Protecció civil, un grup format per 
45 bussos i 30 voluntaris per terra distribuïts per tota la platja realitzaren una 
gran tasca de neteja, retirant deixalles tant del fons de la badia com de la 
vorera de la mar. Per altra banda un grup de piragüistes del Club Nàutic, també 
es desplaçaren amb uns quants bussejadors, amb el suport d’una embarcació 
per netejar  les cambres. Volent transmetre una vegada més la necessitat de 
crear una reserva marina en aquests indrets tan privilegiats de la costa del Port 
de Sóller. 

El mes de juny de 2010 es va fer el segon concurs de fotografia subaquàtica al 
Port de Sóller, amb botelles, amb una participació de 21 concursants (amb 
càmera compacta i càmera reflex) es va gaudir d’un dia de companyonia i 
varem poder compartir la gran bellesa dels nostres fons marins i de la varietat 
d’espècies que tenim al Mediterrani. 

A las dues setmanes següents es varen fer l’entrega dels premis en el Museu 
de la Mar, que va comptar amb un bon grup de col·laboradors i participants.  



 

 

 

 

 

 

El mes de Juny de 2010 es va tornar a organitzar la Volta a S’Illeta ( la sisena 
edició) amb piragües , aquest any amb més participants que mai, un total de 
180 piragüistes feren  la prova.  

  

Finalment, el dia 5 de setembre de 2010 es va fer una activitat per infants de 3 
a 12 anys: “Conèixer els nostres fons II”, on a través una sèrie de tallers 
rotatoris varen aprendre a classificar peixos , fer submarins, taller de nusos i 
dibuixos relacionats amb la mar emprant tècniques d’estampació. La 
participació va ser de 45 infants i uns 12 monitors.  

  

 

 

 

 



 

El mes de setembre de 2010, la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha acabat de 
fer uns estudis preliminars que han durat dos anys. Un resum  dels resultats 
d'aquests es van presentar als estudis locals de Sóller. 

El mes de novembre de 2010 , a la Fira del Gerret la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca ha fet una conferència sobre, les reserves marines de les Balears i els 
seus efectes sobre els recursos pesquers. 

Volem agrair a totes les institucions i als col·laboradors que ens han ajudat, ja 
que sense ells moltes coses no haguessin estat possibles. Esperam comptar 
amb tots ells en properes activitats. 

Amb totes aquestes activitats, el que volem es conscienciar, mostrar i potenciar 
la proposta de la reserva marina, que creiem que és molt necessària per a tots 
els sollerics i solleriques. Esperam les aportacions de tots els interessats, i 
també les opinions dels detractors en el facebook de la reserva. 



 

 

ANY 2011 

Activitats del Club Nàutic Sóller 

Es mes de febrer  del 2011 varem organitzar  una comparsa en el carnaval de 
Sóller, amb disfresses relacionades amb la mar i els animals marins,i 
participarem grans i petits i l'experiència fou molt divertida, tot això per seguir 
reivindicant  la  proposta. 

 

 

 

 

 

El mes de maig  del 2011  participarem en una exposició en el museu de 
ciències de Sóller, amb una sèrie de fotos des concursos que duim realitzant 
aquests darrers anys. 

 

 

 

 

 

El mes de maig de 2011, férem una serie de activitats en es museu de la mar 
per ajudar a la diada de portes obertes del dia mundial dels museus. Es va 
projectar una petita filmació d'immersions fetes a Sóller i un conte amb el qual 
varen elaborar un peix. 

 



 

 

 

 

 

 

 

El mes de juny de 2011 es va fer el tercer concurs de fotografia subaquàtica al 
Port de Sóller, amb botelles, amb una participació de 38 concursants ( 16 
càmeres compactes i 3 càmeres reflex) es va gaudir d’un dia de bon temps i 
varem poder compartir la gran bellesa dels nostres fons marins, detectant els 
participants la  falta de vida marina. 

A les dues setmanes següents es varen fer l’entrega dels premis en el Museu 
de la Mar, que va comptar amb un bon grup de col·laboradors i participants.  

 

 

 

 

 

 



 

El mes de Juny de 2011 es va tornar a organitzar la Volta a S’Illeta ( la setena 
edició) amb piragües , un total de 210 piragüistes feren  la prova. Fent la sortida 
amb  un canó, i una colla de col·laboradors disfressats de pirates. 

 

 

 

 

 

 

Es dia 5 de setembre de 2011 es va organitzar una activitat per infants de 3 a 
12 anys: “Conèixer els nostres fons III”, on a través una sèrie de tallers rotatoris 
aprendrem a seguir cuidant es nostres fons marins. 

 

 

 

 

 

 

El dia 16 de setembre el Club Nàutic en col·laboració amb els  membres de la 
Federació Balear d'Espeleologia que des de fa més de 18 anys es porta 
realitzant a l'illa de Mallorca, va  presentar en el Museu de Ciències  Naturals 
de Sóller Baix el títol Explorant les Entranyes de Mallorca  una sèrie de 
filmacions d'espeolobusseig. L'esdeveniment va comptar amb un nombrós 
públic i es varen haver de fer dues sessions per poder acomodar a a tothom. 



 

 

El passat 1 i 2 d'octubre es va celebrar al Port de Sóller la Fira del Gerret i el 
Club Nàutic va col·laborar en dues activitats, una adreçada als més petits, que 
pogueren participar a un concurs de dibuix relacionat amb la mar. A la carpa 
s'aproparen uns 150 infants i tots gaudiren molt fent les seves creacions, els 
tres finalistes obtingueren un premi de mans de la regidora de l'Ajuntament 
Andrea Pomar.  

L'altra activitat va tenir lloc a la carpa central de la fira i va consistir en la 
visualització d'una filmació del  3r concurs de fotografia subaquàtica i  de les 
imatges guanyadores del concurs  realitzat. A més durant tota la fira es va 
mantenir dues pantalles amb vídeos i fotografies dels fons marí cedides per 
Fernando i Toni Menor. 

L'objectiu de participar i col·laborar en aquestes activitats és sempre el mateix, 
seguir mostrant la riquesa marina i la necessitat de lluitar per conservar-la i 
preservar-la creant una reserva marina a la costa nord. 

 

 

 

 



 

 

 

Els qui vulguin tenir més informació d’aquestes activitats, veure les fotos, ... es 
poden consular a www.clubnauticsoller.es.  

 A la pàgina wwwpersilletareservamarina.org podreu trobar totes les passes 
que s’han  fet fins ara, també trobareu qui són els col·laboradors, els articles de 
premsa, tant a favor com en contra i una explicació de la proposta. Esperam les 
aportacions de tots els interessats, i també les opinions dels retractors.  

Creiem que ara es el moment oportú per donar una empenta a aquesta 
proposta, ja que s’ha  declarat la  Serra de Tramuntana com a  patrimoni de la 
humanitat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Això és el  que es pot veure a una reserva marina, como és la del Toro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


