Conservació de rajades i taurons a les Balears
7 novembre 2019, Palma de Mallorca, Balears
Centre Flassaders, Carrer de la Ferreria, 10, 07002 Palma
Els taurons, les rajades i les quimeres, estan greument amenaçades a tota la Mediterrània. Es
calcula que com a mínim un 53% de les espècies d’aquests grups originàries de la Mediterrània
estan en risc d’extinció. Calen mesures urgents per conserver les seves poblacions i hàbitats: 20
espècies de taurons i rajades estan en perill crític d’extinció i 18 espècies també estan
amenaçades. Balears no és una excepció. A les aigües balears trobem diverses espècies de
taurons i rajades, algunes de les quals com l’escat (angelote en castellà) o el peix guitarra ja han
pràcticament desaparegut.
El 7 de novembre tindrem l’oportunitat de reunir experts i representants de diferents sectors per
aprendre més sobre les espècies que habiten les aigües balears, el seu estat, les pressions a les
quals estan sotmeses i que podem fer per revertir aquesta tendència. Aquesta reunió vol ser un
punt de partida per establir les bases d’un futur pla de conservació de taurons i rajades a
Balears”
La reunió està organitzada per la Fundació Marilles i el Centre de Cooperació Mediterrània de
la UICN.
Lloc: Centre Flassaders (carrer de la Ferreria, 10, 07002 Palma)
Inscripcions: reserva la teva plaça escrivint a ana.pena@marilles.org
Idioma: la conferència serà principalment en espanyol amb traducció simultània a l’anglès.
9:30 – 10:00

INAUGURACIÓ
Consellera Mae de la Concha, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Govern Balear
Maria del Mar Otero, IUCN Centro para la Cooperación Mediterránea
Aniol Esteban, director Fundació Marilles

10.00 – 11:30 EL QUE TENIM I EL QUE TENÍEM
10.00 – 10:30 Taurons i rajades de les aigües balears (Biel Morey, Save the Med Foundation)
10.30 – 11:00 Mirant enrere: una perspectiva de canvis en poblacions de rajades i taurons
(Toni Grau, Direcció Gral. de Pesca, Govern Balear)
11:00 – 11:30 Pressions sobre taurons i rajades: vinculant mortalitat amb ormeigs de pesca
(Semilla, TBC)
11.30- 12:00

COFFEE BREAK

12:00 – 13:00 CONSERVACIÓ DE TAURONS I RAJADES
12.00 – 12:30 Conservació de l’escat a les Illes Canàries (David Jimenez, Angel Shark
Project)
12.30 – 13:00 Noves tecnologies i mètodes per a la investigació de taurons (Julia Santana,
IMEDEA-CSIC)
13.00 – 13:30 Establint les bases d’un Pla de Conservació de taurons i rajades a Balears (Aniol
Esteban, Fundació Marilles)
13.30 – 13:45 CONCLUSIONS
13.45 – 14:00 TANCAMENT
NOTA: aquest programa pot patir canvis fins a darrera hora.

