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NOTA DE PREMSA – 23 MARÇ 2018

TERRAFERIDA DEMANA AL GOVERN QUE EL DECRET DE
CONSERVACIÓ DE LA POSIDÒNIA S’APLIQUI AQUEST ESTIU.
Denunciam l’existència d’una campanya d’intoxicació promoguda per un sector
lligat al negoci de la nàutica que no vol assumir la seva responsabilitat.
_____________________________________________________________________________
El juliol del 2015, davant la creixent preocupació social per la conservació dels alguers de
Posidonia oceanica, el Conseller de Medi Ambient va afirmar que l'aprovació del decret que
havia de protegir aquests hàbitats marins era “imminent”. Aquest decret però, que es va
començar a redactar la passada legislatura, ha sofert un cúmul de demores inexplicables.
L’exposició pública del decret de fet, va acabar el 29 de novembre de 2017. Moltes entitats
van presentar al·legacions per millorar-lo. La nostra entitat de fet, va presentar un seguit de
d'al·legacions que van tenir el suport personal de 1300 persones. Que el decret i les mesures
que proposa no s’arribessin a aplicar ni un estiu de tota la legislatura 2015-2019, seria un
fracàs enorme. És per això que demanam al Govern que recuperi el temps perdut i faci
l’impossible per fer-lo efectiu immediatament.
Des de l’inici de la discussió pública de les mesures de protecció de la posidònia, un grup de
persones lligades a la gran nàutica comercial està duent a terme una campanya d’intoxicació
destinada a justificar-se, a fer creure a l’opinió pública que els fondejos no tenen un impacte
significatiu els alguers, a desviar l’atenció que tenen les grans eslores en la conservació de la
posidònia i finalment a intentar rebaixar la protecció per poder fondejar on volen i quan
volen.
Aquesta campanya es va iniciar fa anys arribant al punt d’afirmar que l’espècie “no está
catalogada ni como vulnerable ni en peligro de extinción…” http://bit.ly/1MTV0Vt. Una
falsedat, perquè la Posidonia oceanica es troba catalogada com a Hàbitat Prioritari segons la
Directiva Hàbitats (92/43/CEE) de la Xarxa Natura 2000. A escala d’espècie està protegida a
l’annex 1 de la Convenció de Berna i està catalogada com a Vulnerable pel Catàleg Nacional
d’Espècies Amenaçades i pel Conveni de Barcelona. A àmbit nacional l’hàbitat (1120*) està
protegit pel Real Decret 7/12/1995, BOE nº310.
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Tot i aquesta actitud negacionista, el fondeig sobre fons de posidònia ha estat identificat fa
dècades com un dels principals impactes negatius que afecten aquest ecosistema. L’impacte
directe de milers d’àncores cada estiu, genera danys irreparables, un problema que és
conegut, identificat i quantificat contínuament per entitats científiques, investigadors i
administracions.
Un estudi sense cap rigor científic. El darrer moviment d’aquest sector ha estat la presentació
d’un estudi en la mateixa línia, es pot consultar a:
http://cambramallorca.com/noticias/8719/legal.html.
L’estudi ha estat finançat per la “Asociación Española de Grandes Yates (AEGY)”. Els darrers
dies hem pogut llegir-lo i comentar-lo amb investigadors i experts en conservació marina i i
podem afirmar que:
1. No té cap base científica.
2. Les metodologies emprades no són vàlides i estan adaptades a obtenir els resultats
desitjats.
3. L’estudi conté errades de càlculs, figures sense llegenda i dades d’origen desconegut.
4. La bibliografia no és exhaustiva, manquen fonts etc. Una de les principals conclusions
és que l’impacte dels fondejos sols afectaria al 0.00056% de les praderies, una
estimació difícil de creure quan s’ha documentat que un sol vaixell pot arrasar 10.000
m2 d’alguer en un dia https://bit.ly/1WnrfA9 .
Diversos treballs científics de fet mostren dades molt diferents. Per exemple, un informe
realitzat pel biòleg marí Manu San Félix mostra una regressió entre 2008 i 2012 de la praderia
de S’Espalmador (Formentera) del 44% (https://www.saveposidoniaproject.org/projectes/).
Altres estudis mostren que una sola àncora d’un iot de 15 m pot arrabassar 165 feixos
(Vaquer-Sunyer i Moranta, 2017).
Crida a la responsabilitat. Tots els habitants de les illes tenim la nostra part de responsabilitat
en la conservació d’aquest hàbitat tan vital per les illes. És per això que fem una crida per
acceptar que tenim un problema, a abandonar el negacionisme i a fer-nos responsables com a
societat d’un patrimoni tan valuós. Tots, amb major o menor mesura, podem fer coses per
canviar la tendència regressiva dels alguers. Ens jugam un litoral ben conservat, ric i divers, del
que depèn el futur dels habitants de les Illes.

Per més informació: Raquel Vaquer (656 854 680) o Jaume Adrover (627 733 795).
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