
Palma, 3 de novembre de 2021

Sra. Dª Francina Armengol i Socias
Presidenta del Govern de la CAIB

Sra. Dª Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño
Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la CAIB

Cc:
Sr. D. Miquel Mir Gual
Conseller de Medi Ambient i Territori de la CAIB

Cc:
Sr. D. Iago Negueruela i Vázquez
Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de la CAIB

Benvolgudes,

el passat abril es sotmeté al procediment de consulta prèvia l'elaboració d'un projecte
de Decret pel qual es crea la Reserva Marina de les illes del Toro i de les Malgrats i es
modifiquen els Decrets 38/2018, 26/2019 i 41/2015. Valoram molt positivament la
iniciativa, que tindria per objecte unificar i ampliar les dues reserves marines situades
davant la costa de Calvià i contribuiria a estendre i incrementar els beneficis ecològics,
socials i econòmics de la protecció d’àrees marines al municipi, a les Balears i més
enllà d’aquests àmbits.

Recordem que l’Estratègia de Biodiversitat de la Unió Europea fixa l’objectiu d’assolir
un mínim del 30% d’àrees protegides (i un 10% protegit estrictament), tant marines
com terrestres, el 2030. Aquesta voluntat ha estat assumida per l’Estat Espanyol
mitjançant l’acord del Consell de Ministres pel que s’aprova la Declaració del Govern
davant l’emergència climàtica i ambiental, en la qual es disposa assolir l’objectiu del
30% de superfície marina protegida el 2030 mitjançant la planificació, declaració i
gestió d’àrees marines protegides, garantint la conservació de la biodiversitat marina.

El projecte d’ampliació atén a la demanda municipal, remesa a la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació els anys 2015 i 2020. En la primera de les ocasions,
el plenari municipal donà suport a una proposta tècnica elaborada per OCEANA, en la
qual la futura reserva connectava les dues ja existents i s’estenia cap a l’est, voltant el
Cap de Cala Figuera i incorporant el LIC ES5310103 Area Marina Cap de Cala Figuera
i la zona de l’Illa del Sec.



Tot i que el 2020 la sol·licitud municipal a la Conselleria reclamà un àmbit menys
extens, consideram que l’ampliació que s’està tramitant s’hauria de fonamentar sobre
la proposta original. Així, trobam que hauria d’incloure dins els seus límits el LIC
ES5310103 Area Marina Cap de Cala Figuera, així com una important zona de
posidonia front a les cales Sopa, Figuera, Beltran, dels Bocs, Xada i Falcó,
cartografiada al IDEIB (2020) i també, notablement, l’entorn de l’illa del Sec. En relació
a la zona de l’illa del Sec, destacar que ja va ser descrita com “una àrea candidata a
ser declarada reserva marina tant per productivitat com per configuració de l’hàbitat” a
l’informe de la campanya “Illa del Sec 2012” realitzat per Direcció General de Medi
Rural i Marí.

Consideram que la unificació i ampliació de les reserves marines de les illes del Toro i
Malgrats fins a l’illa del Sec generaria un espai protegit de forta coherència territorial i
ambiental, facilitant a la gestió pesquera corresponent la consecució d’objectius de
recuperació i conservació. D’altra banda, una delimitació més restringida, deixant a
fora espais d’elevada importància ambiental, podria tenir l’efecte indesitjable d’una
major pressió sobre els recursos pesquers d’aquestes valuoses zones annexes. Més
enllà dels efectes locals, la proposta que suggerim manifestaria també una posició
més compromesa del nostre Govern i un avanç més decidit cap a la consecució dels
objectius establerts a nivell internacional i estatal per al 2030. Adjunt a l’escrit li feim
arribar un gràfic on es presenta la proposta de delimitació que li suggerim.

Tot plegat, els sotasignants, en representació de les entitats que dirigim, li feim arribar
aquestes consideracions per tal que les pugui tenir en compte en les properes passes
de la tramitació d’aquesta iniciativa, i en especial a l’hora de dissenyar la proposta
d’àmbit que serà aprovat pel Consell de Govern i sotmès a exposició pública.

Quedam a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Rebi una cordial salutació.

Amics de la Terra Mallorca. Mariano Reaño, President.
GOB-Mallorca. Amadeu Corbera, President.
Greenpeace España. Eva Saldaña, Directora Executiva.
Mallorca Blue. María Magdalena Julián Bonnín, Coordinadora.
Marilles Foundation. Aniol Esteban, Director.
Oceana Europa. Pascale Moehrle, Directora Executiva.
Save the Med Foundation. Brad Robertson, President.
WWF España. Juan Carlos del Olmo, Secretari General.

Signant en representació del conjunt d’entitats:



Proposta de delimitació de la futura Reserva Marina

En taronja, proposta d’ampliació remesa per l’ajuntament el 2020.

En groc, millora suggerida per les organitzacions de conservació de la natura. La línia
blava delimita la proposta que plantejam (molt similar a l’aprovada per l’ajuntament el
2015).

Coordenades (WGS84)

A 31S 453286 4372996
B 31S 450900 4370900
C 31S 454400 4367000
D 31S 458600 4366300
E 31S 459600 4366600
F 31S 461500 4370000
G 31S 460036 4370852


