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Dissabte, 18 de juliol del 2009

SÓLLER

Ll. Garcia

Dissabte passat es va presen-
tar a la Sala Magna de l’Ajunta-
ment la campanya oficial per di-
vulgar la iniciativa de crear la re-
serva marina de S’Illeta, un
projecte que té com a objectiu la
protecció d’una superfície ma-
rina de 100 hectàrees als vol-
tants del Port de Sóller així com
els seus fons submarins. Com és
sabut aquesta iniciativa partí de
Club Nàutic de Sóller i per
donar-la a conèixer ja s’han re-
alitzat diverses activitats cultu-
rals i esportives. Dissabte es va
presentar la imatge oficial de la
campanya “Per s’Illeta, reserva
marina” simbolitzada per un ull
de peix, que figura en diversos
displays que es repartiran per di-
versos indrets de l’illa. També
s’han editat tríptics informatius
sobre la riquesa biològica
d’aquests fons submarins així
com camisetes i altres materials
que els dissabte es vendran a
plaça.

El logotip de la campanya ha
estat creat pel publicista Rafael
Bover, mentre que els imatges

submarines que figuren al tríp-
tic són obra del fotògraf Miquel
À. Perelló.

A l’acte de presentació de la
campanya hi assistí el batle,
Josep Ll. Colom i, en represen-
tació del club nàutic, alguns dels

promotors de la campanya com
Rafael Solivellas, Xavier Fer-
rer, FranciscoArenas i Rafa de
Santiago.

A més de nombroses adhesi-
ons personals de suport a la
campanya, també s’hi han adhe-

rit com a institucions, l’ajunta-
ment de Sóller, el Museu de la
Mar i el Museu Balear de Cièn-
cies Naturals. El Govern ja tre-
balla en els estudis previs de la
zona tot i que la protecció depèn
de l’administració central.

Els promotors de la reserva marina
en presenten la campanya oficial
L’objectiu és la protecció integral de 100 hectàrees marines entre el Ses Puntes i na Mora

X. Ferrer, J. Ll. Colom, R. Solivellas, F. Arenas i R. de Santiago durant l’acte. � Foto: M. Joy
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Un iot de 20 metres
d’esslora que es va enfonsar
dimarts front el port del Ca-
nonge va ser remolcat fins
el port de Sóller després
d’haver-lo reflotat per part
de tècnics especialitzats i
salvament marítim.

L’embarcació, de bande-
ra italiana, s’enfonsà di-
marts en les aigües de Ba-
nyalbufar, Els quatre tripu-
lants van poder arribar a la
costa en una llanxa auxiliar
il·lesos. A les onze del matí
els banyistes del Port del

Canonge es van adonar que
una embarcació navegava a
30 metres de la costa, en una
zona perillosa perquè hi ha
roques molt a prop de la su-
perfície.

A continuació, sentiren
un estrèpit : la nau havia ras-
cat la quilla i s’estava enfon-
sant. Ràpidament es va
posar en marxa el dispositiu
d’emergències, en què parti-
ciparen la Creu Roja, Salva-
ment Marítim, la Guàrdia
Civil, la Policia Local i una
llanxa de Medi Ambient, i el
112 s’ocupà del vessament
de combustible.

Remolcat fins el Port
un iot enfonsat front
Banyalbufar

El vaixell (dreta) en el moment de la seva arribada � J.A.C.


