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Què és una Reserva Marina?
És una àrea marina que comp-

ta amb un status de protecció legal
on es limiten certs usos, com la
pesca. Tradicionalment s’han inter-
pretat aquestes figures de protecció
de les aigües com elements de con-
servació d’hàbitats, col·locant-les a
zones d’un especial interès ecolò-
gic. No obstant això, la visió més
actual envers les reserves marines
és la d’eina bàsica per a la gestió
de pesqueries, amb clars efectes
positius per a l’activitat malgrat no
és permeti la pesca al seu interior.

En què ens pot beneficiar ? 
Una Reserva Marina a la zona

de S’Illeta podria beneficiar a molts
de sectors i no en perjudicaria a
cap.

En primer lloc, tant els pescadors
professionals com recreatius es veu-
rien beneficiats pel denominat “efec-
te Reserva”. Al prohibir-ne les cap-
tures a l’interior, aquelles poblacions
més explotades veurien augmentar
les seves poblacions. A la mar,
aquests augments de stock, per pe-
tits que siguin, és deixen notar amb
un augment de la taxa de renova-
ció. Tanmateix, les reserves no son
espais tancats, i aquest augment
que es produeix a certes especies
provoca una exportació de biomas-
sa fora de les reserves que fa aug-
mentar les captures a la zona. A
més a més, de tots els exemplars
que sortissin, només una part n’és

capturada, el que contribueix a mi-
llorar els stocks reproductors fora de
la Reserva. Per altra banda, els
exemplars de les reserves,en no
rebre l’ impacte de la pesca son
més grossos i poden reproduir-se
millor.

En segon lloc, i des de la pers-
pectiva ecològica, la presencia
d’una reserva marina és positiva
per diversos motius. El fet de comp-
tar amb molt poques zones intactes,
lliures de qualsevol impacte, fa que
sigui molt difícil avaluar fins quin
punt els nostres ecosistemes marins
estan o no damnats. Generació
rere generació, els que pesquem
anem reduint les nostres expectati-
ves de captura a la baixa, ens
anem “adaptant” al que tenim.
Amb àrees protegides com aques-
tes, tot i no esser molt grosses, esta-
blim zones on observar el desenvo-
lupament de l’ecosistema sense l’
impacte pesquer. Això te dos bene-

ficiaris directes, la societat civil amb
general, que amb activitats com el
busseig recreatiu amb aire compri-
mit o a pulmó lliure pot gaudir d’un
ecosistema ben conservat, i la co-
munitat científica en particular, que
te “laboratoris vius” per millorar el
coneixement del nostre medi marí i
seguir desenvolupant un us sosteni-
ble del mateix.

En tercer lloc, i desprenent-se di-
rectament dels beneficis explicats
fins ara, la reserva és un instrument
molt important pel desenvolupa-
ment d’un turisme sostenible. Tanma-
teix, el model de creixement que
s’ha portat fins ara no només mos-
tra senyals d’esgotament envers a
l’activitat econòmica i enfront el
medi ambient, sinó que afecta di-
rectament al nostre benestar. Per
això, la presencia d’una reserva al
Terme Municipal seria un reclam
més per a desenvolupar el sector,
en un context on el visitant deman-

El per què i el com d
S’Illeta constitueix un símbol de la marina sollerica. N’és una peça clau dins la imatge col·lectiva de la nostra

costa i forma part, inconscientment i activa, de les nostres vides. Generació rere generació, les solleriques i els
sollerics hem assaborit aquest bocí de costa fins convertir-lo en un espai social de primer ordre, cabdal per en-
tendre la nostra forma de gaudir el mar. Així, la marina de S’Illeta en general, i Ses Cambres en particular, con-
formen un indret públic on habiten milers de records de la gent de la Vall.

Tots els pescadors, professionals i recreatius es poden veure
beneficiats per l’anomenat “efecte reserva”. En prohibir-ne les
captures a l’interior, aqueslles poblacions més explotades veurien
augmentar les seves poblacions. L’augment de determinades
espècies provoca una exportació de biomassa fora de la reserva


