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ÍNDEXPortada: Munt de posidònia just abans 
de la sortida de sol, a la costa de la 
badia de Pollença al municipi d’Alcúdia 
(Mallorca). Sebastià Torrens



Fundació Marilles 
Per la conservació 
del mar Balear

1

Vista des del cap de Formentor 
(Mallorca). Fundació Marilles
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Ja fa més de tres anys que la Fundació 
Adessium va concebre la idea d’establir 
una iniciativa per conservar el mar 
Balear. Vam dedicar dos anys llargs 
a investigar el terreny, mitjançant 
reunions i tallers amb experts i 
representants de tots els sectors. 
Un cop culminat el procés, l’estiu de 
2017 va néixer la Fundació Marilles. 

És satisfactori veure com aquest 
projecte ha esdevingut una realitat 
i presentar el nostre primer informe 
anual d’activitats. Hi descrivim el 
suport que hem ofert a tot un seguit 
d’associacions que fan una tasca 
fantàstica, i també la manera en què 
hem facilitat el diàleg i la coordinació 
entre tots els actors principals. 

I és que la coordinació entre els 
que implementen els projectes i 
els que els financen és fonamental 
per tal de ser efectius en el nostre 
objectiu comú: transformar les illes 
Balears en un referent mundial de la 
conservació marina. Es tracta d’un 
objectiu ambiciós a llarg termini que 
només assolirem amb la participació 
de tots els sectors de la societat i 
la generositat d’altres fundacions i 
particulars. 

En el nostre primer any de vida, em 
complau especialment que s’hagi 
sumat al projecte la Fundació MAVA, 
una de les fundacions amb més 
experiència en la conservació del 
Mediterrani. Estic convençut que ben 
aviat aconseguirem molts més suports. 

Aquest és el principi d’un projecte llarg; 
esperem seguir comptant amb el suport 
de totes les organitzacions i persones 
que comparteixen la nostra passió 
pel mar Balear. L’èxit té molts pares: 
acompanya’ns i forma part del nostre.
 
Rogier van Vliet
President de Fundació Marilles

UN PROJECTE 
OBERT A 
TOTHOM

Un dels reptes de treballar en 
sostenibilitat ambiental és que els 
canvis tarden a ser visibles. L’entorn 
marí no n’és una excepció. El creixement 
dels corals, les gorgònies, la posidònia 
o d’alguns peixos com ara les rajades 
o els taurons és lent; recuperar-los 
requereix dècades. Restaurar l’estat 
dels ecosistemes marins de les Balears 
ens durà un temps, per això Marilles és 
un projecte a llarg termini. 

Durant aquest primer any hem 
començat a assentar les bases per 
transformar les Balears en un referent 
mundial de conservació marina, tot 
invertint temps en reunions, tallers, 

estudis, anàlisis i estratègies. Es tracta 
d’una feina «entre bastidors» poc visible 
i poc agraïda, però tremendament 
important. 

També hem donat suport a projectes, 
hem creat un fons comú per millorar 
les àrees marines protegides i ens hem 
reunit amb organitzacions científiques i 
amb l’Administració pública per elaborar 
un informe sobre l’estat del mar Balear. 

L’any 2019, a més de consolidar les 
àrees de treball iniciades, volem 
enfortir les organitzacions del tercer 
sector i deixar palès amb dades i xifres 
que l’entorn marí contribueix a la 
prosperitat econòmica balear. 

Les Balears ho tenen tot a favor per 
esdevenir un referent mundial de la 
conservació marina; disposen d’un dels 
millors fons submarins del Mediterrani 
i d’una xarxa creixent d’àrees marines 
protegides. A més, els enclavaments 
com la Reserva Marina de El Toro i del 
Llevant de Mallorca demostren que, 
quan es redueix la pressió pesquera, 
els anfossos, déntols i corballs tornen a 
ser la norma enlloc de l’excepció. 

Marilles apunta al 2030 i més enllà, 
però no caldrà esperar tants anys per 
obtenir resultats. 

Aniol Esteban
Director de Fundació Marilles

UN OBJECTIU 
A LLARG 
TERMINI 

Practicant immersió lleugera a la cala d’Alcalfar, al municipi de Sant 
Lluís (Menorca). Cala Alcalfar és un lloc habitual d’estiueig dels 

menorquins, amb ambient molt familiar. David Arquimbau
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PROJECTES
11

LÍNIES DE 
TREBALL

7

Marilles és una fundació 
privada sense ànim de lucre 
que treballa per transformar 
les illes Balears en un referent 
mundial de conservació 
marina. 

Amb aquest objectiu, financem 
projectes que promouen la 
millora de la costa i el mar 
Balear. Fins avui hem invertit 
269.000 € en onze projectes.

Treballem d’una forma 
inclusiva, positiva, que se 
centra sempre en les solucions. 
La nostra estratègia prioritza:

QUI

COM

QUÈ

La nostra missió és restaurar els 
ecosistemes marins i costaners fins 
assolir un estat de conservació excel·lent 
i contribuir a la sostenibilitat de la regió.

Liderem un diàleg entre les organitzacions 
i els experts que generen solucions per 
als reptes que presenta l’entorn marí 
a les Balears.

Exercim de mediadors entre els que 
disposen de les idees i les eines per 
desenvolupar els projectes i els que 
tenen la capacitat de finançar-los.

La reducció dels impactes sobre el mar 
Balear: pesca professional i recreativa, 
plàstics i contaminació, sector nàutic 
i turisme.

La millora de les àrees marines protegides.

La conscienciació sobre la necessitat 
de conservar l’entorn marí a través de 
l’acostament de les persones al mar. 

EUROS 
INVERTITS

269.000

Detall d’anfós ratllat  
(Epinephelus costae). 
Manu San Félix

Barca fent feina
davant de Sant Elm,
al municipi d’Andratx
(Mallorca). Sebastià Torrens

Ses Illetes (Formentera). 
Manu San Félix
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Financem accions 
per protegir el mar 
i la costa balear

2
Fins avui hem invertit 269.000 € en onze projectes. Les 
organitzacions beneficiàries pertanyen, majoritàriament, al 
tercer sector. Aquests projectes comparteixen un objectiu 
comú: donar resposta a les necessitats i oportunitats 
de millora de l’entorn marí de les illes Balears.

Anfós (Epinephelus marginatus) al fons rocós
i posidònia a Formentera. Manu San Félix
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Tursiops és una entitat dedicada 
a la conservació i protecció dels 
cetacis i a la divulgació de la 
recerca sobre el tema. Se centra 
principalment en el Mediterrani 
occidental. Duu a terme projectes 
científics i també projectes socials i 
educatius, tant centrats en la costa 
com en les grans profunditats. 

El finançament de Marilles ha 
permès que TURSIOPS mantingui 
el seu sistema de recerca, amb 
l’adquisició d’un ordinador de 
sobretaula per digitalitzar les anàlisis 
acústiques i un dron per captar 
imatges que permetin analitzar 
les marques de col·lisió de les 
embarcacions amb els grans cetacis. 

També ha servit per completar el 
pressupost de «Els nostres dofins», 
un projecte d’investigació acústica 
a les Pitiüses, i donar continuïtat 
a la tasca de l’associació dia a dia, 
evitant els problemes provocats 
per les demores en el pagament 
dels ajuts públics. 

Protecció i investigació dels cetacis

TURSIOPS

EUROS 
INVERTITS

10.000
El més gran dels 
instruments per a la 
defensa de la natura és 
el seu coneixement.

Marilles ha estat per a 
Tursiops com un suau 
terral que evita que el 
vaixell s’aturi i permet 
que segueixi navegant.
Txema Brotons, Tursiops

Cua de catxalot a les aigües de les Balears (les Balears tenen una població estable de catxalots). Tursiops

Llom de catxalot (la 
bufada dels catxa-
lots surt inclinada 
cap a l’esquerra, la 
qual cosa en facilita 
la identificació). 
Tursiops
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El GEN-GOB és una organització 
ubicada a Eivissa que té com a 
objectiu harmonitzar les activitats 
humanes i la conservació de la 
natura per aconseguir un entorn 
de sostenibilitat ecològica i 
social. El projecte «la mar, una 
responsabilitat compartida» pretén 
implicar tots els actors (pescadors, 
centres de busseig, sector nàutic, 
ONG i administracions) per tal de 

treballar plegats en la conservació 
i gestió de l’entorn marí. 

Durant l’any 2018, el suport de 
Marilles ha estat fonamental 
per desenvolupar processos 
participatius sobre els espais 
naturals protegits a les Pitiüses. 
Així doncs, l’associació ha 
aconseguit implicar la societat en 
l’elaboració dels plans de gestió 

de la Xarxa Natura 2000 i ha 
col·laborat amb el Consell d’Eivissa 
i el sector pesquer en l’elaboració 
de la proposta de la Reserva 
Marina de Tagomago. GEN-GOB 
també treballa amb totes les 
administracions en una proposta 
d’ordenació integral de l’ancoratge 
a Eivissa i Formentera.

El mar com a responsabilitat compartida

GEN-GOB

EUROS 
INVERTITS

80.000
La creació de xarxes de 
confiança és important per 
al futur del nostre mar, una 
responsabilitat compartida.
Joan Carles Palerm, 
president del GEN-GOB

El suport de Marilles al 
programa marí del GEN-
GOB és decisiu per afavorir 
inèrcies que requereixen 
una visió de la conservació 
a curt, mitjà i llarg termini.
Marià Marí, coordinador de 
l’Àrea Marina del GEN-GOB

Ses Illetes (Formentera). Una de les zones amb més densitat de vaixells a l’estiu. GEN-GOB Peixos de roca, sempre presents als mercats. Fundació Marilles
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GOB Menorca és una associació 
ecologista sense ànim de lucre. 
El seu objectiu principal és ajudar 
a aconseguir una economia 
realment sostenible, en què 
les activitats humanes siguin 
compatibles amb els valors 
ambientals. Gràcies a l’ajut de 
la Fundació Marilles, l’any 2018 
l’associació ha iniciat el seu 
programa de l’entorn marí a 
Menorca, amb diferents línies 

d’actuació. D’aquesta manera 
s’ha aconseguit fer efectiu un 
compromís previ del Govern de les 
Illes Balears per destinar 200.000 
€ a la protecció de les praderies 
de posidònia, la planta marina que 
oxigena el mar Mediterrani.

Per reduir l’ús del plàstic, s’han 
promogut iniciatives com ara 
oferir bosses de paper als mercats 
de Maó i Ciutadella o signar 

convenis amb entitats per reduir 
el consum de vaixella d’un sol ús. 
També s’han creat nous materials 
per a les activitats educatives a 
les escoles. A més, l’associació 
ha participat activament en el 
procés de designació de la nova 
Reserva Marina de l’Illa de l’Aire, 
ha rescatat l’esborrany d’un 
Pla Insular de Costes de 2011 i 
treballa en el futur Pla Territorial 
Insular de Menorca.

Més protecció per a l’entorn marí a Menorca

GOB MENORCA

L’ajut de la Fundació 
Marilles ha servit perquè 
el GOB Menorca obri una 
línia de treball específica 
sobre medi marí.

Marilles significa 
modernitzar les estratègies 
de conservació ambiental 
i iniciar a l’arxipèlag 
un model similar al 
del nord d’Europa.
Miquel Camps, coordinador de 
política territorial del GOB

 

 

 

 

EUROS 
INVERTITS

15.000

Platja de Binimel·là (Menorca). Fundació Marilles
Lliurament de bosses biodegradables al mercat 
agrari de Ciutadella (Menorca). GOB Menorca

Conte infantil 
Na mordala, Cranc, 
Cranc! editat per 
GOB Menorca. GOB 
Menorca
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L’associació Ondine pretén 
afavorir la recuperació de la 
biodiversitat del mar de les Balears 
en harmonia amb una població 
local conscient i proactiva amb 
el medi ambient. Durant l’any 
2018, gràcies als fons rebuts per 
la Fundació Marilles, s’ha pogut 
contractar una persona a jornada 
completa per al desenvolupament, 
difusió, implementació i avaluació 

del programa «Dues mans» (sobre 
la contaminació per plàstic del 
mar) a 31 escoles de Mallorca. 
Hi han participat més de 2.000 
alumnes. 

Durant l’estiu un grup d’alumnes 
va participar en el projecte 
Changemakers at Sea, en 
col·laboració amb Alnitak, per tal 
d’aprendre sobre conservació 

marina a bord del vaixell 
Toftevaag. També s’han posat en 
marxa programes dissenyats per 
apoderar a la comunitat escolar en 
la protecció del mar després del 
curs acadèmic.

Apoderament d’escoles 

ONDINE

EUROS 
INVERTITS

25.000
Com més treballem en 
la conservació marina, 
més ens adonem que la 
conservació té més a veure 
amb nosaltres que amb 
el mar. Si volem canviar 
les coses, el canvi ha de 
començar en nosaltres.
Brad Robertson, fundador 
de l’associació Ondine

No es tracta de demanar-
li a la propera generació 
que solucioni els estralls 
que hem provocat. Es 
tracta de canviar els hàbits 
i adoptar un enfocament 
comunitari basat en la 
responsabilitat compartida.
Mari Gutic, responsable d’Educació 
i Divulgació de l’associació Ondine

Neteja de la platja Can Pere Antoni, Palma(Mallorca), amb els alumnes de Formació Professional Bàsica. Ondine

Alumnes desenvolupant 
idees per reduir la contami- 
nació per plàstic durant la 
tercera secció del Programa 
Escolar Dues Mans, Palma 
(Mallorca). Ondine
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El moviment Eivissa i Formentera 
sense Plàstic va néixer a finals de 
juny de 2018 amb l’objectiu que la 
bellesa natural, cultural i històrica 
d’Eivissa i Formentera romangués 
lliure de la contaminació per 
plàstic. Organitzacions provinents 
de múltiples sectors han aplegat 
forces i experiència per investigar 
i oferir solucions per reemplaçar, 

reduir, reutilitzar i reciclar 
productes de plàstic en llars, 
empreses i institucions públiques.

El suport de la Fundació Marilles, 
juntament amb el de la Fundació 
per a la Conservació d’Eivissa i 
Formentera, ha permès a l’entitat 
contractar dos coordinadors 
durant un any i dur a terme les 

primeres accions comuns a Eivissa 
i Formentera: tres projeccions 
de la pel·lícula Out of Plastic, 
l’organització del World Clean Up 
Day, la neteja de diverses platges i 
múltiples reunions de coordinació 
per tal de dissenyar accions 
futures i treballar per traçar una 
estratègia comú. 

Lluita contra el plàstic a les Pitiüses

EIVISSA I FORMENTERA SENSE PLÀSTIC

Els ciutadans i governs 
locals, com a custodis de 
les illes, poden aconseguir 
l’eliminació del plàstic 
d’un sol ús i la reducció 
de tots els productes 
plàstics no essencials.

L’ajut de la Fundació 
Marilles ens ha permès 
assentar les bases i desen-
volupar les primeres accions 
del moviment a Eivissa i 
Formentera sense Plàstic.
Myrto Pispini, coordinadora 
d’Eivissa i Formentera sense Plàstic

EUROS 
INVERTITS

10.000

Consumidors reclamant la reducció de plàstics d’un sol ús (Eivissa). Eivissa i Formentera sense Plàstic
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Rezero és una entitat sense 
ànim de lucre que vol canviar el 
model de producció i consum 
per assolir el residu zero, tot 
impulsant accions i polítiques 
transformadores de prevenció de 
residus i treballant en xarxa amb 
els agents socials i econòmics. 
L’elevat consum de recursos 
naturals, la ingent generació de 
residus i la gran presència de 

plàstics a les costes balears (amb 
concentracions fins a trenta 
vegades superiors a les de la resta 
del Mediterrani) fan necessari 
establir urgentment mesures de 
reducció, sobretot de plàstics i 
elements d’un sol ús. 

Gràcies al suport de la Fundació 
Marilles, Rezero ha començat a 
actuar a les Balears i aporta la 

seva experiència en la creació 
de campanyes innovadores i 
la implantació de polítiques 
transformadores en un context 
esperançador: la nova Directiva 
Europea de plàstics d’un sol ús i 
la nova Llei balear en matèria de 
residus i sòls contaminats.

Objectiu: residu zero

REZERO

Marilles i Rezero van 
començar a col·laborar per 
fomentar el residu zero a 
les Illes Balears tot incidint 
especialment en la reducció 
de residus plàstics que 
contaminen i perjudiquen 
l’ecosistema marí balear.
Rosa García, directora de Rezero

EUROS 
INVERTITS

40.000

Acció D.E.P. Plàstic, Palma (Mallorca). Rezero
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Cleanwave és un moviment 
de persones que reconeixen la 
necessitat urgent de plantejar 
alternatives sostenibles a les 
ampolles de plàstic d’un sol 
ús a les Illes Balears. Mallorca, 
Eivissa, Formentera i Menorca 
són la plataforma per impulsar 
un moviment global que vol 
que l’aigua potable sigui de 

lliure accés i que es minimitzi 
el malbaratament de plàstic 
mitjançant la venda d’ampolles 
d’acer inoxidable.

Els fons de la Fundació Marilles 
han estat crucials per fer arribar 
el documental Out of Plastic al 
públic balear de forma gratuïta a 
través de plataformes múltiples: 

ajuntaments, escoles i cinemes, 
així com projeccions per part 
de grups ambientals locals i 
projeccions corporatives per a 
treballadors i actes. La pel·lícula 
ha aconseguit conscienciar el 
públic, atraure socis, unir persones 
i obrir noves oportunitats de 
col·laboració.

Un documental per crear consciència

CLEANWAVE

OUT OF 
PLASTIC

Explorando el complejo mundo  
de los plásticos en el Mediterráneo.

An ALTAMAR PRODUCTION  |  Brought to you by CLEANWAVE

Directed by LINE HADSBJERG

Produced by LINE HADSBJERG & PHILIPP BAIER

Cinematography by PEP BONET, FRANCISCO MARQUEZ & MANU SAN FÉLIX

Camera assistant MATTEO VIELLE  |  Music and sound mastering by JOSE BAUTISTA

Script by LINE HADSBJERG & JOSE BAUTISTA  |  Edited by JOSE BAUTISTA

Colour grading by JOAN ROIG / CROMAGNON

Si creus que els culpables 
són els altres, perds el teu 
poder d’impulsar un canvi. 
Cleanwave t’ofereix l’oportu-
nitat d’agafar l’onada envers 
un món lliure de plàstic.

Out of Plastic aborda un 
problema que cada cop 
és més difícil d’ignorar. 
Ambientat a les Illes Balears, 
el documental ens obliga a 
afrontar el profund impacte 
que la contaminació per 
plàstic té a les nostres 
vides i al medi ambient.
Line Hadsbjerg, Cleanwave

EUROS 
INVERTITS

10.000

Estació de recàrrega d’aigua de Cleanwave. Cleanwave

Cartell del 
documental 
Out of Plastic. 
Cleanwave
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La Societat d’Història Natural 
de les Balears (SHNB) és una 
entitat cultural fundada l’any 
1954. Els seus objectius principals 
són promoure el coneixement 
de la naturalesa, participar 
activament en els moviments 
conservacionistes de les illes i 
impulsar la creació del Museu de 
la Naturalesa de les Illes Balears. 

Durant el mes de novembre de 
2018 es va organitzar la setena 
edició de les Jornades de Medi 
Ambient de les Illes Balears, 
que cada quatre anys apleguen 
investigadors d’arreu de les illes. 
S’hi presenten els darreres treballs 
i estudis sobre els diferents 
àmbits del medi ambient balear. 
El finançament de la Fundació 

Marilles va cobrir les despeses 
d’organització de les jornades, que 
es van celebrar a Mallorca, Eivissa 
i Menorca. Les jornades van tenir 
un gran èxit de participació. S’ha 
editat el llibre de comunicacions 
i ponències, amb més de 146 
comunicacions de 340 autors.

Jornades sobre medi ambient

SHNB

Les VII Jornades de Medi 
Ambient de les Illes Balears 
apropen la recerca al públic. 
Són la ciència en obert.

Les Jornades han estat més 
properes a la mar, amb una 
majoria de comunicacions 
sobre aspectes marins.
Guillem X. Pons, director de 
publicacions de la SHNB

EUROS 
INVERTITS

7.500

posar fotos espècies + 
natura

Estany Pudent (Formentera). Manu San Félix

Sessió inaugural de les 
VII Jornades de Medi Ambient 

a Palma (Mallorca). Fundació Marilles
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La plataforma Aliança Mar Blava 
està formada per més de 120 
entitats de la societat civil, el sector 
privat i l’administració pública. 
La seva missió és augmentar 
la protecció del Mediterrani i 
transformar el sistema energètic 
actual en un que sigui veritablement 
sostenible, descarbonitzat, eficient i 
100 % renovable. 

El suport econòmic de la Fundació 
Marilles ha permès superar els 
problemes d’efectiu (cash-flow) 
provocats per les demores dels 
ajuts públics. Així se n’ha pogut 
mantenir l’estructura i donar 
continuïtat a la tasca realitzada 
des de l’any 2013 per protegir 
el Mediterrani de les activitats 
d’exploració i explotació 

d’hidrocarburs i altres recursos 
minerals, així com fomentar 
un consens social, empresarial 
i polític ampli per assolir una 
transició ràpida i eficaç envers 
un model energètic eficient, 
intel·ligent i renovable.

Un Mediterrani lliure d’hidrocarburs

ALIANÇA MAR BLAVA

EUROS 
INVERTITS

10.000

Un dels nostres 
objectius és aconseguir 
una llei perquè l’ex-
ploració, investigació 
i explotació d’hidro-
carburs i d’altres subs-
tàncies minerals quedi 
prohibida a l’entorn 
marí del Mediterrani 
que correspongui a la 
jurisdicció d’Espanya. 

Compartim amb la 
Fundació Marilles la 
vocació de defensar 
la riquesa ambiental 
del Mediterrani i de les 
seves costes, així com el 
dret de les generacions 
futures a gaudir d’un 
medi ambient sa i de 
desenvolupar-se en un 
entorn de sostenibilitat.

Carlos Bravo, coordinador tècnic d’Aliança Mar Blava

Diario de Ibiza lliura el Premi a la Protecció del 
Medi Ambient a Aliança Mar Blava. Aliança Mar Blava

Cartel del 
documental 
“Out of Plastic”. 
Cleanwave

Dofins llistats (Stenella coeruleoalba) al mar Balear. Manu San Félix Mapa de projectes d’exploració d’hidrocarburs. Aliança Mar Blava
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Observadors del Mar és una 
plataforma de ciència ciutadana 
marina de referència a les Balears. 
D’ençà de la seva creació, l’any 
2012, ha fomentat la participació 
de milers de persones en la 
investigació del mar. Ha esdevingut 
un lloc de trobada per a tots els 
sectors per promoure el diàleg 

entre la societat i els científics 
sobre els problemes ambientals 
i de conservació relacionats amb 
el mar. La plataforma web està 
coordinada des de l’Institut de 
Ciències del mar de Barcelona 
(CSIC); hi participen experts 
de diferents centres de recerca 
nacionals i internacionals.

El finançament de la Fundació 
Marilles ha fet que Observadors 
del Mar reforcés les seves activitats 
a les Illes Balears i ha permès 
millorar la seva pàgina web i app (el 
punt de trobada per als usuaris) i 
adreçar el desenvolupament del pla 
estratègic de la plataforma a mitjà i 
llarg termini.

Investigació ciutadana

OBSERVADORS DEL MAR

EUROS 
INVERTITS

12.000

Hi ha molta gent amb ganes 
d’implicar-se en la conservació dels 
nostres mars i Observadors és una 
plataforma que ofereix múltiples 
projectes per fer-ho. Els participants 
a la plataforma trien els projectes en 
funció de les seves afinitats. A traves 
de protocols adaptats recullen 
observacions valuoses per avaluar 
l’estat de salut dels nostres mars 
i millorar-ne la gestió. Treballem 
amb Marilles per consolidar la 

plataforma i dinamitzar les activitats 
de ciència ciutadana a les Balears.

Joaquim Garrabou, Institut de 
Ciències del Mar-CSIC

Exposició Observadors 
del Mar: la teva 

mirada és el canvi. 
Observadors 

del Mar

Al Festival Posidònia (Mallorca). 
Observadors del Mar

Detall de corall madrèpora colonial (Phyllangia 
americana) a Formentera. Manu San Félix
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Vellmarí és una associació de 
busseig situada en ple port de 
La Savina, a Formentera, sota la 
direcció de Manu San Félix. San 
Félix no només és biòleg marí i 
bussejador professional, també 
lidera projectes com ara Posidonia 
Mapps, una aplicació per evitar 
l’ancoratge sobre posidònia. 
Treballa com a director d’imatge 
submarina al projecte «Pristine 
Seas» de National Geographic. 

El finançament de Marilles ha 
servit per produir el documental 
2030, we changed per a National 
Geographic, que narra la 
transformació del mar Mediterrani 
durant els darrers cinquanta anys. 
En aquest període ha passat de ser 
un mar espectacular ple de vida 
(amb taurons, tortugues, foques, 
llagostes, etc.) a patir la pèrdua 
de biodiversitat i de qualitat de 
l’aigua. La pel·lícula té com a 

objectiu inspirar una reacció a 
temps perquè en un futur proper, 
l’any 2030, el Mediterrani torni a 
estar ple de vida i salut gràcies als 
projectes de protecció marina. La 
pel·lícula ha entrat ara a la darrera 
fase de realització.

La imatge com a catalitzador de canvi

ASSOCIACIÓ VELLMARÍ

EUROS 
INVERTITS

50.000

Salvem el Nostre Mediterrani 
ens mostra com en les darreres 
dècades estem transformant, 
alterant i degradant el Mediterrani 
com a conseqüència del nostre 
desenvolupament espectacular. Al 
mateix temps, transmet un missatge 
positiu sobre com podem revertir la 
situació de degradació. Els experts 
més prestigiosos ens mostren les 
solucions, el camí que cal seguir.

A les Balears ens cal un projecte sò-
lid amb una visió a llarg termini com 
la que planteja Marilles. Per això 
m’agrada treballar amb ells i parti-
cipar-hi. Tant de bo s’hi sumin més 
finançadors que ho facin possible.

Manu San Félix, Vellmarí

Platja de Migjorn (Formentera). Sebastià Torrens

Banc de meduses (Pelagia noctiluca) 
a aigües de Formentera. Manu San Félix

I N F O R M E  A N UA L  2 0 1 8 Marilles Foundation32 33



Apostem per 
solucions conjuntes

3
Tots podem tenir un paper en la conservació del mar 
Balear. Un dels pilars de la nostra tasca és establir un 
diàleg entre organitzacions, experts, administracions 
públiques i empreses privades per tal de coordinar-nos, 
compartir informació i dissenyar estratègies conjuntes. 
Units tenim més força per abordar els reptes marins.

Pescadors de canya sobre s’Oberta 
(badia d’Acúdia), davant del Parc Natural 
de s’Albufera (Mallorca). Sebastià Torrens
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3.1. CONVERSES EN GRUP

Hem creat grups de treball per generar solucions. Els 
anomenem LAB. Es tracta de grups multidisciplinaris 
a cada illa per tractar dues de les prioritats establertes 
per Marilles: millorar les Àrees Marines Protegides 
(AMP) i fomentar l’educació ambiental marina. 

Per a tots dos LAB s’ha elaborat un diagnòstic previ, 
compartit i validat per tots els membres del grup.

A partir de les converses de l’AMP LAB han sorgit 
dues prioritats: la necessitat de connectar la població 
amb les Àrees Marines Protegides i establir un 

sistema d’indicadors que ens ajudin a avaluar-ne la 
situació. 

Per al LAB sobre educació marina s’ha acordat 
recopilar tota la informació sobre l’oferta i la 
demanda de recursos ambientals marins a les illes 
Balears com a fase prèvia al disseny d’una estratègia 
comú. 

Tots dos grups estan oberts a persones i 
representants d’organitzacions que comparteixin el 
diagnòstic inicial i la metodologia de feina.

Fons per millorar les Àrees Marines Protegides. 
Hem creat un fons dotat amb 200.000 € per tal 
de finançar les intervencions que sorgeixin dels 
LAB. El fons està obert a altres donants potencials 
de fundacions internacionals, nacionals o locals. 
La primera convocatòria, dotada amb 100.000 €, 
finançarà projectes que contribueixin a donar més 
visibilitat a les AMP i a crear un sentiment d’orgull, 
pertinença i major connexió entre la ciutadania i les 
AMP on visquin, treballin o que visitin. 

Estudi de recursos educatius. 
Hem contractat un professional a cada illa per 
realitzar un estudi que detecti els recursos i les 
activitats d’educació marina que s’ofereixen avui 
dia a les Balears i els classifiqui segons el tipus 
d’oferta (pública o privada) i el públic a què s’adrecin 
(infantil, juvenil o general). Així obtindrem informació 
detallada sobre qui fa què, quina és l’oferta actual, 
quins recursos existeixen i quines barreres en limiten 
l’expansió. 

Grup de treball sobre àrees marines protegides al 
CaixaForum Palma (Mallorca). Fundació Marilles 

Vista aèria de les reserves marines de El Toro 
i Malgrats (Mallorca). Fundació Marilles 

Grup de treball sobre educació ambiental marina 
a la PIMEEF (Eivissa). Fundació Marilles Parc Nacional de Cabrera. Fundació Marilles
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3.2. PERSPECTIVES MEDITERRÀNIES

Estratègia per a un Mediterrani lliure de plàstics
Zero Waste Europe

L’octubre de 2018, Marilles i Zero Waste Europe varen 
convocar una reunió amb representants de fundacions 
privades i líders de projectes de la societat civil d’arreu 
del Mediterrani. La jornada va permetre:

- Compartir un diagnòstic i posar en comú els 
coneixements sobre el problema de contaminació 
de plàstics al Mediterrani.

- Alinear múltiples actors per instaurar una estratègia 
per a un Mediterrani lliure de contaminació plàstica.

- Intercanviar experiències sobre projectes que hagin 
tingut èxit i dissenyar noves iniciatives.

- Iniciar el diàleg amb el sector turístic com a actor 
fonamental.

Finançament per a les Àrees Marines 
Protegides del Mediterrani MedPAN

Durant tres dies de novembre, alguns gestors d’Àrees 
Marines Protegides i pescadors es van reunir a la 
platja de Palma per debatre solucions que assegurin 
un futur sostenible per als recursos marins i la pesca 
artesanal al Mediterrani. Marilles va coorganitzar 
una sessió per parlar sobre el finançament d’Àrees 
Marines Protegides i les passes que cal seguir per 
aconseguir-lo. La trobada la va organitzar MedPAN, 
la xarxa de gestors d’Àrees Marines Protegides del 
Mediterrani (AMP), en col·laboració amb el Govern 
Balear, la Fundació Biodiversitat i moltes altres 
institucions públiques nacionals. 

Una estratègia marina per al mar Mediterrani
MAVA Foundation 

Marilles participa com a soci en l’estratègia marina 
per al Mediterrani de la MAVA Foundation. Això ens 
permet intercanviar experiències amb més de vint 
organitzacions com ara WWF o BirdLife International 
que treballen per assolir els mateixos objectius. 
Formar part d’aquest projecte ens ajuda a incorporar 
idees i solucions que funcionen en altres punts 
del Mediterrani i a ampliar l’impacte de projectes i 
iniciatives de les Balears. 

El capital natural marí i la seva conservació 
Fundação Oceano Azul

L’octubre de 2018 Marilles va participar, juntament 
amb altres organitzacions i experts internacionals, 
a la reunió sobre Capital Natural Marí (Blue Natural 
Capital workshop) organitzada per la Fundação 
Oceano Azul, amb seu a Lisboa. La trobada va 
permetre compartir metodologies i experiències 
sobre l’avaluació econòmica de l’entorn marí i el 
desenvolupament de mecanismes per finançar-ne la 
conservació. 

Participants a la reunió de Zero Waste Europe 
a Palma (Mallorca). Fundació Marilles Parc Natural de Dragonera (Mallorca). Fundació Marilles

Piragua a Cala en Bosch, Ciutadella (Menorca). David Arquimbau
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Generem coneixement 
sobre el mar Balear

4
Les claus per dissenyar intervencions eficaces que 
millorin els nostres hàbitats marins i costaners són la 
recerca i una sòlida base científica. Malgrat l’enorme 
quantitat d’informació disponible, a les Balears encara 
hi ha llacunes de coneixement que limiten la nostra 
capacitat d’actuar per millorar l’entorn marí. Marilles 
ha començat a abordar aquestes llacunes tot finançant 
estudis i projectes que generin coneixements nous, 
comparteixin informació i creïn consens científic. 

Llaüts a s’estany des Peix (Formentera).
Manu San Félix
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NOVES ESPÈCIES 
DESCOBERTES

18

ESPÈCIES 
EXTINGIDES

9

ESPÈCIES EN 
ESTAT CRÍTIC

78

QUANTES ESPÈCIES NOVES S’HAN DESCOBERT? MILLORA O EMPITJORA EL MAR BALEAR? 

Tot sovint oblidem que el mar Balear alberga una gran 
riquesa d’hàbitats i espècies de la qual en depèn, en 
gran part, l’estabilitat i la prosperitat econòmica de 
les illes. Però la nostra riquesa està amenaçada i cal 
invertir més esforços per investigar-la i conservar-la. 

L’any 2018 hem publicat un estudi que analitza el 
nombre de noves espècies descrites al mar Balear 
durant els darrers cinquanta anys. Els resultats 
mostren que des de 1996: 

- S’han descobert 18 espècies noves, 
5 de les quals són peixos.

- S’ha detectat la presència de 68 espècies 
que no s’havien descrit abans a les 
Balears, moltes d’elles invasores.

- S’han extingit 9 espècies.
- Actualment hi ha 78 espècies que es troben en 

estat crític, que estan en perill o són vulnerables. 

Per avaluar l’estat del mar Balear i estudiar-ne 
l’evolució, hem convidat representants de totes 
les organitzacions científiques de les illes, les 
administracions públiques i donants potencials a 
treballar conjuntament en l’elaboració d’un «Informe 
sobre l’estat del mar Balear». Es tracta d’un document 
que descriu el canvi dels entorns marí i costaner i 
l’evolució de les pressions que pateixen, des d’una 
perspectiva social i econòmica. Un cop identificats 
els indicadors més oportuns, el repte és recopilar 
informació sobre cadascun d’ells. 

Marilles s’ha compromès a donar 
suport a la iniciativa amb 100.000 €, 
que cobriran les despeses comunes, 
com ara la coordinació, l’execució 
i la divulgació de l’informe. 

EUROS ASSIGNATS 
A AQUEST 
PROJECTE

100.000

Espècies invasores: Lophocladia y Caulerpa. Maite Vazquez Luis / COB-IEO Controladors ambientals durant el dragatge, Maó (Menorca). David Arquimbau
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COM ENS BENEFICIEN ELS ECOSISTEMES MARINS I COSTANERS? QUANT INVERTIM EN LA GESTIÓ? 

L’entorn marí aporta nombrosos bens i serveis a la 
nostra societat, com ara aliments, regulació climàtica i 
moltes oportunitats de lleure. Millorar el coneixement 
sobre els valors que el mar i les costes aporten a 
l’economia balear és fonamental per millorar-ne la 
gestió i per invertir els recursos necessaris per a la 
seva protecció. 

Hem començat a assentar, juntament amb la 
consultoria britànica EFTEC i la Universitat de les 

Illes Balears, les bases d’un sistema de «comptabilitat 
del capital natural marí» que ens permeti visualitzar 
els vincles entre els canvis a l’entorn marí i l’impacte 
econòmic que suposen per a cada sector. 

Marilles s’ha compromès 
a finançar el projecte 
amb 100.000 €. 

La manca de finançament explica que les Àrees 
Marines Protegides de les Balears no estiguin 
funcionant tan bé com caldria. Per millorar el 
finançament cal saber quant invertim, quant 
necessitem i d’on s’obtindrà el finançament. 

Per donar resposta a aquestes preguntes, Marilles 
ha encarregat una anàlisi exhaustiva per estimar 
la inversió actual en AMP de Balears i, a partir 
d’aquesta dada, començar a avançar per millorar-ne 
el finançament. 

EUROS ASSIGNATS 
A AQUEST 
PROJECTE

100.000

Praderia de posidònia al Caló de s’Oli (Formentera). Manu San Félix Reserva marina de l’illa de El Toro, al municipi de Calvià (Mallorca). Sebastià Torrens

I N F O R M E  A N UA L  2 0 1 8 Marilles Foundation44 45



Busquem més 
recursos financers

5

Far a la reserva marina dels Freus, entre 
Eivissa i Formentera. Fundació Marilles
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Marilles treballa a escala local i internacional per 
aconseguir més finançament, convidant fundacions 
d’altres països i de les illes Balears a sumar-se a 
aquesta iniciativa. El suport de MAVA Foundation, 
que té una gran trajectòria i experiència en el 
Mediterrani, ha consagrat el nostre projecte col·lectiu. 
Esperem aconseguir molts més suports en el futur. 

El context és favorable: en els darrers anys han nascut 
iniciatives filantròpiques locals que també treballen 
amb el mar Balear i, des del naixement de Marilles, 
moltes fundacions i persones particulars han expressat 
el seu interès en treballar en la mateixa direcció. 

Convertir les illes Balears 
en un referent mundial de 

conservació marina només serà 
possible amb el suport de més 
fundacions i donants privats. 

Per aquest motiu, un dels pilars 
de la nostra tasca és aconseguir 

més recursos financers per 
conservar el mar Balear.

Si us interessa formar part 
d’aquesta xarxa, poseu-vos 
en contacte amb nosaltres.

Junts aconseguirem un impacte més gran
La coordinació és essencial per obtenir millors 
resultats per cada euro invertit. Ha arribat l’hora 
d’impulsar una xarxa de donants que faciliti 
l’intercanvi d’informació, ajudi a acordar estratègies i 
a cofinançar projectes. 

Vista de la badia d’Alcúdia des de s’Oberta, al municipi de Muro (Mallorca). Sebastià Torrens

Gavina roja (Larus audouinii) sobre una roca a la badia d’Alcúdia (Mallorca). Sebastià Torrens
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Expliquem la nostra feina

6
Durant l’any 2018 hem començat a tenir presència als 
mitjans de comunicació per explicar la nostra feina i 
aportar la nostra opinió sobre els temes d’actualitat 
relacionats amb la conservació marina a les Balears.

Barracudes (Sphyraena sphyraena). 
David Díaz
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FORO Y ENCUESTA DEL LECTOR

¿Debe regularse el ‘todo incluido’ antes 
de que acabe la legislatura?
La regulación del ‘todo incluido’ en esta legislatura,
uno de los acuerdos del Pacto en 2015, está en el aire.
Mientras Més desea que salga adelante, desde el PSIB
no lo ve conveniente a pocos meses de las elecciones.

PROPUESTA DE LA SEMANA

Para participar: www.diariodemallorca.es
Los resultados se publicarán los domingos

Que en plena temporada baja coincidan seis
cruceros en el puerto de Palma, casi todos
ellos en el último recorrido por el Mediterráneo
antes de retomar su actividad en el Caribe.

El odio sin matices de Vox a la lengua catala-
na y su anuncio de que no dedicará ni un euro a
la normalización lingüística si gobierna.

Que el veranillo de San Martín que se ha lle-
vado las precipitaciones y las bajas temperaturas
de Mallorca vaya a prolongarse hasta el miérco-
les. El jueves, Dijous Bo, se esperan lluvias.

Que el Mallorca sufra por segunda vez en me-
nos de quince días un apagón en el Estadio Son
Moix. La factura de Endesa por partido alcanza
los 5.000 euros.

Llama la
atención

¿Merece ser sancionado
Boscana tras sus críticas a
dos árbitros por ser mujeres?
La figura del presidente del Iberojet Palma de
baloncesto ha quedado en entredicho y muy
cuestionada tras sus reflexiones sexistas. 
Tanto que, incluso, desde el Govern de las 
Illes Balears las han censurado públicamente  

Si la Federación Española no es
contundente con su sanción al pre-
sidente del Iberojet, este tipo de co-
mentarios se seguirán producien-
do. Las acciones de Boscana para

disculparse son bienvenidas, como el detalle del
‘perdón’ en las camisetas de juego, pero debería ser
sancionado para que, a día de hoy, no siga saliendo
barato discriminar a las mujeres en el deporte.

La Federación Española debe sancionarle
para que esta situación no se repita

MARTA MARTÍNEZ

En pleno Siglo XXI, Guillem Bos-
cana ha incurrido en uno de los ma-
yores errores que se puede permitir
un personaje público. Los concep-
tos de igualdad son innegociables e

indiscutibles. Y su salida de tono no va en esa línea.
Ante eso, está claro que el club que él dirige lo va a
tener muy díficil en numerosos aspectos mientras
sea su presidente. Si dimite todo será más fácil. 

No lo va a tener nada fácil de ahora en
adelante el club para ser bien reconocido

ANTONI OLIVA

Pros y Contras
E l mar Balear es de los más ricos en especies y hábi-

tats del Mediterráneo. A pesar de la gran presión a
la que está sometido, Baleares ha sabido conser-
var este tesoro. El reto pasa no solo por mantener-lo, sino mejorarlo y a la vez disfrutarlo. 

Las áreas marinas protegidas han
jugado un papel clave. En las últi-
mas décadas Baleares ha ido incre-
mentando la superficie de mar
bajo alguna forma de protección
legal hasta superar con creces las
100.000 Ha actuales y con perspec-
tivas de doblarla si se consuma la
esperada y consensuada amplia-
ción de Cabrera y la declaración de
nuevas reservas marinas en todas
las islas. 

 Las reservas marinas pueden mejorar la gestión pesque-ra ayudando a incrementar las poblaciones de especies dealto valor comercial como mero, langosta o dentón. A pesarde lo que se piensa, muchas reservas marinas se han creadoa petición del sector pesquero que sabe mejor que nadieque el mar es agradecido y que cuando se deja reposar, res-ponde. 

No es casualidad que Palma acoja esta semana una reu-nión internacional sobre las Áreas Marinas Protegidas y lapesca artesanal. La reunión la convoca la red de áreas pro-tegidas del Mediterráneo, MedPAN, junto con el GovernBalear y otras instituciones públicas. Pero los beneficios delas reservas marinas van más allá de la pesca. Son un atrac-tivo turístico, generan beneficios económicos en el sectordel buceo y actividades de recreo; y son un recurso educati-vo de gran valor para acercar a la gente al mar. 
Baleares ha conseguido mucho. Un 16% de las aguas delmar Balear y hasta un 43% de aguas bajo control del Governcuentan con algún tipo de protección legal. Aunque es muysuperior a la media europea, esta protección no siempre hadado los resultados esperados.  Algunas reservas han tripli-cado la biomasa de peces y atraen a decenas de miles debuceadores cada año, pero muchas de ellas están lejos desu potencial. 

 La Fundación Marilles para la conservación del mar Ba-lear, ha impulsado los MPAs LABs con el objetivo de dise-ñar soluciones para mejorar las áreas marinas protegidas.La conclusión de estos grupos de trabajo es clara: hace fal-ta mejorar la vigilancia, el seguimiento y la gestión; peronada de esto es posible sin una mejor financiación. 
Hay que celebrar que en los dos últimos años se hayan

recuperado los niveles de vigilan-
cia que teníamos antes de la crisis
y que una tímida parte de la Ecota-
sa se haya destinado a la mejora
del medio marino; pero aún esta-
mos muy lejos del nivel de inver-
sión necesario para corregir las de-
ficiencias actuales y posicionar Ba-
leares como líder en conservación
del medio marino. 

El futuro pasa por incrementar
la financiación. Una mayor parte
de la recaudación del impuesto so-bre el turismo sostenible debería destinarse a tener unasáreas marinas protegidas bien gestionadas. Pero tambiéndebemos contar con un mayor apoyo y financiación delsector privado porque no hay que olvidar que el mar – ylas áreas marinas como herramientas para protegerlo – esfundamento y fuente de la prosperidad económica de Ba-leares. 

LA PROTECCIÓN DEL
MAR BALEAR COMO

OPORTUNIDAD 

Aniol Esteban
TRIBUNA

Director de la Fundació Marilles

I ndudablemente, nos encontramos ante una
época en la que usamos mucho la escritura. Es
curioso ber que la vida íva de faltas. Estamos
tergiversando el espíritu que la escritura ofre-ce...

 La cultura ofrece serenidad; es el mejor sedante
para los nervios, suele estar comprometida con el diá-logo, se puede tensar  pero jamás romper. Igual es elmomento de hablar en profundidad de ella. Al pare-cer hemos progresado, y en ese duelo con el progresonos hemos cargado a los verdaderos caballeros an-dantes: Don Quijote, por poner un ejemplo. Ahora,nuestras aventuras no tienen nada que ver con los

duelos y quebrantos de Miguel de Cervantes e inclu-so Cristóbal Colón. La cultura se nutre de las con-
quistas, de las apetencias de la genialidad, de identifi-carse con el talento y la convicción. Pero por lo visto

vamos en sentido contrario...
Los libros, sí libros de grandes autores, andan porlos suelos, nunca mejor dicho : por los suelos de losmercadillos. Igual que las bragas 2x1. ¿Es normal  hu-millar así a Mariano José de Larra, Rosalía de Cas-tro y un largo etcétera?
La realidad es cruda, en la obviedad hay muchossignificados ocultos de la realidad. Me enerva pensaren los quebrantos que pasaron los hombres grandespara crear y encontrarme su legado, minucioso y ex-tenso, sin posibilidad de réplica, pisado por la suelade la ignorancia. 

Ay, enfebrecidos incultos, los mismos que escribencon múltiples faltas de ortografía, y por su ignoranciano se dan cuenta. Qué rabiosa es la oscuridad de lamente... Los hombres que menosprecian la culturajamás podrán ser sensibles. En los barullos de la igno-rancia no prima lo excelso, por lo tanto es hasta nor-mal que no tengan respeto por el mundo de la culturay el conocimiento.  
«Un libro abierto es un cerebro que habla; cerra-do, un amigo que espera; olvidado, un alma que per-dona; destruido, un corazón que llora». Proverbio

hindú.

En las últimas décadas Balears ha
ido incrementando la superficie de

mar bajo alguna forma de
protección hasta superar las

100.000 hectáreas

Los hombres que menosprecian la cultura
jamás podrán ser sensibles. En los
barullos de la ignorancia no prima lo
excelso

AY, LA
IGNORANCIA Y

SUS DERIVADAS

Olga Seco
AL MARGEN

Balears debe diversificar las fuentes de
financiación para conservar el medio marino

Opinión Diario deMallorca
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«Hay que 

mentalizarse de que 
un medio marino 
sostenible benefi cia 
a la economía, 
el empleo y la 
productividad de 
las islas Baleares»

«La familia 

holandesa, a través 
de su fundación 
Adessium, tiene 
previsto ampliar el 
importe, pero desea 
que otros agentes 
también se 

involucren»

ANIOL ESTEBAN. Biólogo marino y economista ambiental. Lidera Marilles, un proyecto de 1,3 millones para la conservación de las islasEL ECONOMISTA QUE SE ENAMARÓ DE LAS BALEARESEn Londres, mientras trabajaba 
en proyectos de pesca 
sostenible, conoció a los Van 
Vliet, una familia de filántropos 
holandeses enamorados de las 
islas Baleares. “Un día me 
explicaron que había llegado el 
momento de devolver a las islas 
lo mucho que ellas les habían 
dado durante sus épocas de 

recreo”, cuenta este biólogo 
marino, reciclado en economista 
medioambiental. Y pusieron a su 
disposición 1,3 millones de euros 
en los próximos dos años para 
hacer frente a las grandes 
presiones que sufren: la pesca 
profesional, la recreativa, la 
contaminación –con los plásticos 
a la cabeza– y la presión 

demográfica. “Hay que implicar 
a todos los sectores, y además 
es fundamental poner en 
marcha proyectos de educación 
ambiental para promover la 
cultura del mar y convertir 
a los jóvenes en los futuros 
guardianes de este ecosistema, 
uno de los mejores del mundo”, 
cuenta Aniol, apasionado del 

mar desde muy joven. “Desde 
que tengo 8 años he querido 
protegerlo”, recuerda. Tanto, 
que a los 17 años organizó 
con un amigo los primeros 
Campamentos del Mar de 
Cataluña, un proyecto para 
acercar a los niños a las riquezas 
submarinas. Hoy, a sus 42 años, 
desea cambiar las islas. �
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Camper cerrará sus segundas 

marcas Medwinds y Cartujano y 

recolocará a los trabajadores

 
Camper ha decidido cerrar 

sus segundas marcas Car-

tujano y Medwinds por no 

haber cumplido con las ex-

pectativas. La empresa de 

calzado mallorquina ya ha 

empezado a cerrar las pri-

meras tiendas internacio-

nales de ambas enseñas y 

prevé recolocar a toda la 

plantilla. 
Según el portal especia-

lizado en información de 

moda Modaes.es, Camper 

ha dado un vuelco a su es-

trategia para centrar todos 

sus esfuerzos en su marca 

insignia y prevé concluir 

los cierres de las tiendas de 

sus dos segundas marcas a 

lo largo de este año, cuya 

expansión paralizó a me-

diados de 2016. 

Medwinds tiene una 

tienda en la calle Jaume III 

de Palma, muy cerca de 

otra tienda de zapatos 

Camper. En cambio, en las 

Islas no hay ninguna tien-

da de la firma Cartujano, 

dirigida al segmento de lu-

jo. En España solo abrió 

una tienda de esta marca, 

en Madrid, y las otras esta-

ban en París, Berlín y Lon-

dres.

«La prosperidad de Balears se basa en 

el buen estado de su medio marino»

 
La Marilles Foundation se ha ins-

talado en Balears con el objetivo 

de convertir nuestra comunidad 

en un modelo y referente de con-

servación marina.  

Su director, Aniol Esteban, ex-

plica que «la Marilles Founda-

tion nace vinculada a la holande-

sa Adessium Foundation, de la 

familia holandesa Van Vliet, aun-

que con vocación de autonomía 

funcional y económica. Ades-

sium es una fundación filantrópi-

ca con 13 años de existencia que 

invierte cada año 18 millones de 

euros en toda Europa en proyec-

tos de conservación marina».  

Esteban señala que «Marilles 

tiene previsto invertir en Balears 

1,3 millones de euros en dos años  

que se reflejarán en programas 

de pequeñas ayudas y becas, 

proyectos transversales para la 

mejora del medio marino 

y una serie de estudios in-

cipientes. Destacan, junto 

con el Departament d’Eco-

nomia Aplicada de la UIB 

y la consultora británica 

Eftec, determinar el valor 

económico del medio ma-

rino de Balears y la contri-

bución de los ecosistemas 

marinos a la economía de 

las Islas, estableciendo cre-

cimientos y devaluaciones; 

creación de un laboratorio 

para las áreas marinas 

protegidas de Balears; 

creación de un laboratorio de 

educación ambiental marina; y 

un trabajo sobre biodiversidad 

en las Islas que nos dará una idea 

del número de especies marinas 

nuevas y ejemplos de otras a 

punto de desaparecer».  

Todos estos proyectos parten 

de un estudio inicial de la funda-

ción sobre el estado general del 

medio marino en Balears. Aniol 

Esteban indica que «en ese estu-

dio identificamos las amenazas: 

la pesca profesional y recreativa, 

la contaminación por plásticos y 

vertidos de aguas residuales o 

mal depuradas, los impactos del 

❝ 

Aniol Esteban   

la actividad náutica sobre la po-

sidonia y los fondos marinos en 

general, y la presión demográfi-

ca, que genera repercusiones ne-

gativas sobre la conservación del 

medio marino».  Frente a estas 

amenazas, Aniol Esteban destaca 

que hay puntos de partida favo-

rables: «Contamos con reservas y 

áreas marinas protegidas, más de 

un 40 % de las aguas interiores 

de Balears, lo que es una de las 

densidades más altas de Europa. 

Aun así, no se aprovecha todo el 

potencial de estas áreas porotegi-

das como atractivo turístico, re-

serva de pesca de calidad y re-

curso de ocio para los residentes, 

todo ello con creación de puestos 

de trabajo y generación de ingre-

sos. Además, debemos buscar la 

La Xarxa d’Economia 

Alternativa i Solidària 

empleó durante 2017 a 

730 trabajadores

 
La Xarxa d’Economia Alterna-

tiva i Solidàri (REAS Balears) 

presentó ayer en la tienda de 

comercio justo S’altra senalla 

la memoria respectiva al 2017, 

en la que hace el balance de 

sus actividades. 

Según confirmó ayer Jordi 

López, portavoz de la REAS 

Balears, «el pasado año conta-

mos con nueve entidades aso-

ciadas, que han implicado a 

2.000 personas, 730 de ellas 

trabajadoras». Además, la red 

de economía solidaria celebra 

la aprobación del Pla director 

de la economía social, que ha 

contado con su participación 

y que «incrementará el peso 

de la economía social y solida-

ria en las Islas». 

Los objetivos de REAS Ba-

lears este año han sido dar 

continuidad al trabajo con RE-

AS, Tercer Sector Social y la 

banca ética FIARE; reivindicar 

las empresas de inserción, que 

el pasado año se duplicaron 

en las Islas; impulsar el mer-

cado social como herramienta 

para fomentar la economía so-

lidaria, y participar en el Con-

sell de l’Economía Social. 

A nivel estatal, López con-

sidera un acierto la nueva ley 

de contratos públicos ya que 

será «más favorable para que 

las contrataciones públicas se 

hagan con criterios medioam-

bientales». El portavoz asegu-

ra que aprovecharán esta ley 

para ofrecer su apoyo.

implicación de toda la sociedad 

en la conservación del medio 

marino». 
El director de Marilles conclu-

ye que «el sector privado debe 

asumir su parte de responsabili-

dad en la conservación del me-

dio marino. En el modelo de em-

presa de Balears se debe interio-

rizar que los beneficios 

económicos dependen de la bue-

na salud ambiental. La prosperi-

dad de la economía balear tiene 

como condición y fundamento el 

buen estado del mar y de las cos-

tas de las Islas».  

JAUME BAUZÀ PALMA

■Todavía queda mucho por des-
cubrir en el mar balear, un ecosis-
tema rico, diverso y también
amenazado. Un estudio elabora-
do por la doctora en Ecología Ma-
rina Asvin Pérez Torres y finan-
ciado por la Fundación Marilles
recopila las especies descubier-
tas en los últimos años en aguas
del archipiélago. Es un catálogo
de plantas y animales que habi-
tan esta parte del Mediterráneo
desconocidos hasta hace relati-
vamente poco tiempo y que re-
serva algunas páginas en blanco
para incluir nuevos hallazgos.

Las cifras sirven para contex-
tualizar esa diversidad. Desde
 se han descubierto para la
ciencia dieciocho nuevas espe-
cies -cinco de ellas peces- en el
mar balear. En los últimos  años
se ha detectado la presencia de 
nuevas especies, muchas de ellas
invasoras. Y, atención, hay nueve
especies que se han extinguido
en las últimas décadas mientras
que otras  permanecen “en es-
tado crítico, en peligro o vulnera-
bles”.  

Algunos de los nuevos inquili-
nos descubiertos en el mar balear
se han convertido también en ha-
llazgos a nivel mundial. Especies
de cuya existencia la ciencia no
tenía constancia como el ‘Buenia
massutii’, un pequeño góbido
descubierto en  a gran pro-
fundidad, en fondos de algas ro-
jas próximos al archipiélago.

Endémicas contra invasoras
Otro descubrimiento de alcance
mundial fue el ‘Tripterygion tar-
tessicum’, una pequeña especie
hallada en aguas de Cabrera. O la
‘Asbestopluma hipogea’, una es-
ponja carnívora descubierta en
 cerca de Eivissa y que es en-
démica del mar balear. Otra espe-
cie que siempre estuvo ahí, pese
a que no fue descubierta hasta
, es la ‘Tambja meditarránea’,
un vistoso invertebrado descu-
bierto a más de cincuenta metros
de profundidad.

El estudio se ocupa también de
una serie de especies nunca vis-
tas antes en aguas de Balears. Al-
gunas endémicas y otras que  han
acabado colonizando un hábitat
que originalmente no era el  suyo.
Pérez Torres resalta lo difícil que
resulta distinguir a las especies
que alcanzaron el archipiélago de
manera natural de las que lo hi-

cieron por la acción humana, casi
siempre de forma accidental a
través  del Canal de Suez. Sea
como fuere, en general estas in-
vasoras “suponen una de las prin-
cipales amenazas para la diversi-
dad marina”. En todo caso se trata
de un problema global y genera-
lizado en ecosistemas marinos y
terrestres.

Una de las especies que hicie-
ron el largo viaje desde el Mar
Rojo hasta Balears es la ‘Fistularia
commersonii’ o pez trompeta,
detectado por primera vez en
 en aguas de Eivissa y que, se-

‘Asbestopluma hipogea’, esponja carnívora endémica de Balears. BERNARD PICTON El ‘invasor’ pez trompeta llegó a Balears por el Canal de Suez. En 2016 fue avistado un pez Cardenal

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

La Fundación Marilles ha fi-
nanciado el estudio de la ocea-
nógrafa Asvin Pérez Torres por-
que “es importante recordar a la
gente que tenemos un mar con
una gran riqueza marina que de-
bemos conocer y proteger”, su-
braya Aniol Esteve, director de

esta entidad conservacionista
sin ánimo de lucro.

“A menudo olvidamos que en
Balears tenemos una gran diver-
sidad marina. Pensamos que
esto es un destino turístico, de
playa, fiesta y también cultura,
pero no nos acordamos de toda
esta riqueza que nos rodea y que
debemos proteger para seguir
disfrutando de ella”, valora el di-
rector de Marilles. 

Esteve explica que el estudio

es una “recopilación” de datos
procedentes de otras fuentes do-
cumentales. 

Pérez Torres, por su parte,
pone el acento en que ahora
existe un “mayor conocimiento”
de lo que sucede debajo de la su-
perficie del mar porque hay más
especialistas e investigadores, lo
que ha permitido descubrir nue-
vas especies de peces e inverte-
brados en esta parte del Medite-
rráneo. J. B. PALMA

Marilles “Debemos
conocer y proteger
esta riqueza marina”

Un mar por descubrir
Un estudio recopila las especies marinas descubiertas en Balears en los últimos años Desde
1996 se han detectado en el archipiélago 18 animales que eran desconocidos para la ciencia

Ejemplar de ‘Tripterygion 
tartessicum’, especie
descubierta recientemente
en aguas de Cabrera.
CARRERAS CARBONELL/PASCUAL & MCPHERSON

Mallorca
Diario deMallorca
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Mirem cap el 2019
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Far d’es Cap de Barberia (Formentera).
Manu San Félix
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LA PESCA, UNA PRIORITAT GUIES DE FAUNA I FLORAEL MAR I L’ECONOMIA ENFORTIMENT DEL 
TERCER SECTOR  

Col·laborem amb representants del sector pesquer 
per abordar una de les prioritats de Marilles: la 
reducció de l’impacte de la pesca. Elaborarem 
un diagnòstic de la situació actual de la pesca 
professional i recreativa per decidir plegats quines 
són les prioritats per aconseguir que el sector 
pesquer de les Balears sigui el més sostenible del 
Mediterrani.

Estem elaborant una col·lecció de petites guies 
sobre la fauna i flora de les Balears. Es tracta d’un 
material educatiu l’objectiu del qual és despertar la 
curiositat de la població i acostar la ciutadania al mar. 
Treballem amb diverses administracions públiques i 
amb el sector turístic per divulgar aquest recurs entre 
l’alumnat i els visitants de les illes.

Establir uns comptes de capital natural marí que ens 
permetin avaluar si els recursos marins s’aprecien 
o devaluen és un projecte a mitjà termini. Com 
a fase prèvia estem elaborant un mapatge dels 
hàbitats marins i el seu estat a les Balears. També 
hem començat una publicació que descriu els bens i 
serveis que ens aporten els ecosistemes marins, que 
se centra especialment en la pesca, les platges i la 
posidònia.

Enfortir les ONG de les illes és un objectiu clau per 
avançar en la millora del mar Balear. Promovem la 
formació i capacitació d’associacions que treballen 
en l’àmbit marí balear. El tercer sector ja realitza una 
tasca excel·lent, però disposa de ben pocs recursos. 
Per tant, cal suport estratègic a mitjà i llarg termini. 

Petita barca de pescadors a la zona de Son Real, al municipi de Santa Margalida (Mallorca). Sebastià Torrens

Il·lustració de la sèrie completa de guies de 
fauna i flora marina de Balears. Toni Llobet
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Resum financer
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Entre Na Clara i Es Caló, 
al municipi d’Artà (Mallorca). 
Antoni Febrer
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RESUM FINANCER

La Fundació Marilles neix amb el suport econòmic 
de la Fundació Adessium, amb la qual existeix un 
conveni de col·laboració a mitjà termini. També 
comptem amb el suport de la Fundació MAVA per 
als projectes relacionats amb les àrees marines 
protegides, la pesca sostenible i el capital natural. 

Els ingressos de Marilles l’any 2018 provenen 
d’aquestes dues fundacions. 
La despesa total aproximada* l’any 2018 és de 
284.345 euros, distribuïts de la següent manera: 

· Beques a projectes i organitzacions: 155.509 €
· Coordinació i gestió: 106.298 €   
· Estudis i consultories: 22.538 € 

La despesa realitzada l’any 2018 ha estat inferior 
a la prevista perquè alguns projectes han tardat 
a materialitzar-se. Hi ha més de 150.000 euros 
compromesos en diferents projectes l’any 2019 
i es preveu que la despesa total per a l’any 2019 
com a mínim dupliqui la inversió de 2018. 

(*) dades pendents de confirmació i auditoria

BEQUES A PROJECTES 
I ORGANITZACIONS

155.509€

COORDINACIÓ 
I GESTIÓ

106.298€

ESTUDIS I 
CONSULTORIES

22.538€

Cigala de mar (Scyllarides latus). 
David Díaz
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Equip i contacte

SEGUIU-NOS:

9
facebook .com/marillesfoundation

@MarillesFund

@marillesfoundation

Marilles Foundation Contraportada: Pop (Octopus 
vulgaris) a l’infralitoral balear. 

Miqui Rosa

Equip
Aniol Esteban

Ana Peña

Patronat
Rogier van Vliet
Carles Tarancón

Jaume Perelló

Consell assesor
Pere Oliver

Xavier Pastor
Manu San Félix

Catalina Alemany
Sandra Benbeniste

Miquel Camps
Brad Robertson
Joaquín Tintoré
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