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Amb motiu de la celebració
del Dia Mundial del MediAm-
bient, la vocalia de submarinis-
me del Club Nàutic de Sóller
va organitzar el segon concurs
de fotografia subaquàtica amb
botelles, per recolzar la pro-
posta de la sol·licitud d’una re-
serva marina integral a s’Illeta.

Durant la celebració de la
prova, el passat dissabte, es va
reafirmar la pobresa en espèci-
es en aquest indret del Mediter-
rani, segons comentaren du-
rant la prova els concursants, a
l’hora que destacaren la rique-
sa del paisatge submarí de la
zona que es vol protegir per a la
seva recuperació.

El Club Nàutic espera que
les institucions polítiques
donin una empenta a aquesta
demanda, ja que consideren
que és molt necessari crear una
reserva marina en el litoral so-
lleric. Recorden que ja fa dos
anys que la petició està cursa-
da i encara s’espera una respos-
ta de Madrid, de la qui depèn
el futur de la costa, pel fet de
ser aigües exterior.

Pel demés, la prova es va re-
alitzar en un esplèndid i amb la
mar «com una bassa d’oli» per
la qual cosa els fotògrafs van
captar unes imatges impressi-
onants. Aquestes imatges es
presentaran el dia 19 de juny a
les 20,00h al Museu de la Mar
on es mostraran les col·lecci-
ons presentades pels 29 subma-
rinistes que hi participaren ( 13
en modalitat compacta i 3 en
modalitat reflex).

Els organitzadors han volgut
agrair a l’Ajuntament, de
l’Agrupació Hotelera, Creu
Roja, Museu del Mar, Agua-
lung, Isirus, Octopus, Túnel de
Sóller, Deyá fotografia, restau-
rant Domenico, restaurant
Lua, La Nàutica i Surisup la
seva col·laboració i especial-
ment als voluntaris de les em-
barcacions, l’equip informàtic,
l’equip d’inscripció i de suport
logístic.

Un submarinista es llança a la mar, pla com una bassa d’oli.

El segon concurs de fotografia
subaquàtica servirà per reivindicar
un cop més la reserva marina

Hi van participar 29 submarinistes, 13 en modalitat compacte i 3 en reflex � Fotos: R. Solivellas Un moment de la celabració de la prova, que va tenir lloc el passat dissabte en aigües de Sóller.

El proper dia 19 de juny es projectyaran les obres realitzades, algunes espectaculars. � Foto:


