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Enguany hi haurà més
superfície talla-focs a la
Serra de Tramuntana

� Acte del PSOE
sobre la declaració de
Tramuntana. Unes 50 per-
sones assistiren a l’acte convo-
cat e dijous de la setmana pas-
sada pel PSIB-PSOE de Sóller
per explicar els detalls de la
declaració de la Serra com Pa-
trimoni de la Humanitat, que
impulsa el Consell. La conse-
llera insular de Territori, Mª
Lluïsa Dubón va fer una inte-
ressant i didàctica exposició
sobre l’estat de tramitació i els
valors de la comarca de Tra-
muntana.

R.S.S.

La Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat crearà
enguany 278 hectàrees de
faixes de defensa contra els
incendis forestals, superfície
que supera la d’anys anteri-
ors. El conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, Gabriel
Vicens el director general de
Biodiversitat, Vicenç Vidal i
el gerent de l’Institut Balear
de la Natura (Ibanat), Gui-
llem Rosselló, van explicar el
projecte de creació dels talla-
focs durant una demostració

realitzada a la serra de na
Burguesa on un helicòpter va
intervenir en la retirada dels
pins tallats.

En total, es tracta de 278
hectàrees, una àrea superior
a les dels anys anteriors.
Concretament, és un 36%
més gran que la de 2009, que
va ser de 203,58 hectàrees.

Part del desembosc en al-
guns dels trams de les faixes
de defensa, on hi ha forts
pendents i terrenys de difícil
accés, es realitza amb l’ajut
de mitjans aeris, com per
exemple helicòpters.

“Volem reserva marina, però la que
proposa el club nàutic no ens agrada”
Josep Mayol, patró major del Port, explica el punt de vista dels pescadors

Ll. Garcia

La creació d’una reserva ma-
rina a la zona de S’Illeta ha estat
una iniciativa del Club Nàutic
de Sóller que fins ara compta
amb el vist i plau de l’Ajunta-
ment i l’interès de la Conselle-
ria d’agricultura i Pesca per
posar-la en marxa. Tot i això,
sembla que sense el consens
amb els pescadors professionals
la declaració no serà possible.
Fins ara la confraria de pesca-
dors del Port no s’hi havia posi-
cionat oficialment.Ara ho ha fa
a través del seu patró major,
Josep Mayol.

- Quina és la postura dels
pescadors professionals da-
vant aquesta iniciativa?

- La nostra opinió és que ens
interessa que es faci una reserva
marina a la zona de Sóller amb
l‘objectiu de recuperar uns fons
on ara no hi ha peix però la que
proposa el club nàutic no ens
serveis: és massa petita. Noltros
ens posicionam per una protec-
ció que abraci les aigües que
pertanyen al districte de Sóller
des de la Calobra fins cala Cas-
tell o cala Sant Vicenç.

- Quina són les raons per
fer aquesta petició?

- La zona proposada pel club
nàutic no té sentit si allò que es
vol es recuperar les espècies és
una zona poc peixetera. A més,
baix el nostre punt de vista el
club nàutic ha proposat aquesta
zona per ‘apuntar-se’ a la pro-
tecció del sector de s’Illeta però
poder continuar anant a pescar
a zones on poden accedir amb
les seves potents embarcacions
mentre que als professionals
ens costa un esforç més gran

d’arribar-hi. Si estam per prote-
gir hem de protegir els llocs que
realment val la pena, única cosa
que pot beneficiar el sector.

- Quina opinió teniu de

l’experiència d’altres zones
amb les reserves marines?

-Allà on s’han implantat han
estat molt beneficioses per als
pescadors professionals ja que
el peix s’hi ha recuperat. Però
tant en el cas de Cala Rajada
com de la Colònia de Sant
Jordi, parlam de reserves molt
més grans que la que es parla de
fer aquí. En només dos anys
s’han recuperat les captures de
forma espectacular.

- Quin és el principal com-
petidor dels pescadors?

- La caça submarina ha fet
mot de mal. No per la caça en sí
sinó per la potència dels mitjans
que manegen. En realitat molts
s’hi dediquen de forma “profes-
sional”.A les reserves està pro-
hibida la pesca submarina i per
alguna cosa deu ser. És evident

que a la zona on ara es proposa
la reserva de Sóller ja s’hi prac-
tica molt poc perquè no hi ha
res a pescar.A posta no volen la
protecció d’una zona més am-
plia arribant a bandes on abans
els pescadors no hi trobàvem
ningú i ara sempre hi ha gent.
Els autèntics “recreïstes” que
pesquen per passar-s’ho bé, a la
llarga també se’n beneficiaran.

- Creis que al final serà
possible arribar a un con-
sens?

- Hi ha dues coses a dir. En
primer lloc que la nostra opinió
ha de ser tenguda en compte per
força. La segona és que estic
convençut que els nàutics al
final hi vendran a bé. A no ser
que allò que volen realment no
sigui “protegir” sinó únicament
“pescar”.

Pep Mayol, “Passador”, presideix la confraria de pescadors de Sant Pere des de l’any passat.

“La nostra opinió
ha de ser tenguda
en compte. Crec
que els nàutics al
final hi vendran a
bé a una reserva
més gran, a
menys que allò
que vulguin
realment no sigui
protegir sinó
només pescar”

Medi Ambient

Entrevista

Breus

� Prorrogat per 10 anys el lloguer de l’aparca-
ment públic del camí de Sa Figuera. L’ajuntament
ha renovat per un període de 10 anys el contracte de lloguer
del solar situat al camí de Sa Figuera que des de fa uns realit-
za les funcions d’aparcament públic. Aquest aparcament és
especialment necessari per atendre la demanda que genera el
camp municipal d’esports. La junta de Govern Local aprovà
la renovació d’aquest contracte pel termini esmentat i per un
import de 10.000 euros anuals.

� Local de la brigada d’obres. L’equip de Govern ha
aprovat també aquesta setmana renovar per un any més (fins
el juliol del 2011) el contracte de lloguer del local de la briga-
da d’obres al carrer Reverend Rosselló de l’Horta. En aquest
cas l’import puja a la quantitat de 1.540 euros mensuals.


