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El Club Nàutic de Sóller
continua aquest estiu amb les
atractives activitats de subma-
rinisme.Aquestes activitats van
més enllà que la pura finalitat
esportiva. Tenen un objectiu
més ambiciós: donar a conèixer
i revaloritzar els fons submarins
més propers al Port de Sóller i
la seva riquesa biològica.

No de bades el Club Nàutic
és l’impulsor de la creació
d’una reserva marina en les
proximitats de la badia: la futu-
ra Reserva Marina Integral de
s’Illeta. I quina millora manera
de donar a conèixer aquesta ri-
quesa que incentivar la pràctica
de la fotografia submarina mit-
jançant la organització de di-
versos concursos i en diferents
modalitats? D’aquesta manera
(al contrari d’allò que passa
amb la caça submarina) els que
gaudeixen del “trofeu” no són
només els que participen sinó
també, després, els espectadors
o lectors.

El passat dia 6 de juny la
secció de submarinisme del
Club Nàutic organitzà amb
molt èxit el I Concurs de Foto-
grafia Port de Sóller. El resultat
va ser una gran participació i un
resultat excepcional que revela
la bellesa dels nostre fons, en
definitiva un recurs també vàlid
per crear riquesa i digne de
conservació i difusió. Ja que
una imatge val més que mil pa-
raules reproduïm avui algunes
de les imatges guanyadores
d’aquest concurs perquè el ma-
teix lector les pugui valorar.

El dia 19 de juliol el Nàutic
ha organitzat una altra jornada
. aquest cop de caça fotogràfica
en apnea (sense botelles). Ben
segur que els resultats també
seran espectaculars.

R.S.S.

Fotografia submarina: revaloritzan
ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES

Macro. Esplèndid nudibranqui inmortalitzat per Toni Cifre Pardo.

Detall d’un nacre vist de molt prop. Imatge macro captada per Paco Segura.

Composició obra d’Albert Lerycke Cerdà.

Una magnifica composició de Jaume Serra.


