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Els Club Nàutic Sóller, ha
remès un comunicat en el qual
dóna compte de totes les activi-
tats dutes a terme enguany per
promoure la creació d’una reser-
va marina a s’Illeta. Els promo-
tors lamenten que tot i les pro-
meses, fins ara les administraci-
ons com l’Ajuntament o
Delegació del Govern no hagin
mogut cap fitxa per fer realitat
aquest projecte.

Rafel Solivellas, portaveu del
col·lectiu recorda que «aquest
estiu hem fet una sèrie d’activi-
tats per a promoure la protecció,
una proposta que es va fer arri-
bar el mes de gener al delegat
del Govern, Ramon Socias. A
hores d’ara encara no tenim cap
noticia, ni d’ell ni tampoc de
l’Ajuntament tot i que tot el con-
sistori va recolzar la iniciativa».

Solivellas assegura que «tam-
poc tenim noves de la Conselle-
ria d’Agricultura i Pesca, ja que
no han contactat amb nosaltres
encara que sigui per informar-

nos de la situació» Els promo-
tors de la protecció d’aquest
tram del litoral creuen que « els
polítics són la veu dels ciuta-
dans a les institucions i confiam
en que aviat tenguin notícies i

ens les comuniquin per saber
cap on anam, i quines passes
més podem fer».

Entre les activitats realitzades
per promoure la creació de la re-
serva hi ha, «el mes de juny, el

primer concurs de fotografia
subaquàtica al Port de Sóller; la
cinquena edició de la Volta a
s’Illeta en piragua amb 150 par-
ticipants i una il·luminació espe-
cial per poder gaudir de la cova

del Vell Marí; el mes de juliol
vam organitzar el trofeu Fotosub
de caça fotogràfica en apnea i, el
dia 6 de setembre, una activitat
per infants de 3 a 12 anys: «Co-
nèixer els nostres fons».

El Club Nàutic té paraules
d’agraïment per a «totes les
institucions i col·laboradors que
han fet possible aquestes activi-
tats però recorden que el seu ob-
jectiu principal és «conscienci-
ejar, mostrar i potenciar la pro-
posta de la reserva marina, que
creiem que és molt necessària
per a tots els sollerics. Solivellas
recorda que a la pàgina web del
club hi ha una relació d’activi-
tats, resums de premsa i mani-
festacions sobre la reserva, tant
dels que en són favorables com
dels detractors: «de tots ells es-
peram les seves aportacions i
opinons», assegurà.

Els promotors de la reserva lamenten
«el retard» en la resposta dels polítics
Passen revista a les activitats realitzades durant l’any per promoure la seva creació

La divulgació dels fons marins ha estat un dels objectius principals del Club Nàutic. Foto: J.L.

Reserva marina de s’Illeta

Algunes de les activitats realitza-
des aquest estiu entre els nins per
promoure la creació de la reser-
va marina.A d’alt el concurs de
caça fotogràfica en apnea (foto
R. Brito) i a baix un moment de
Conèixer els nostres fons (J.L.).


