
 
 
 
 
 
 
 

Nota de premsa 
 

 

 
 

La situació d'emergència de taurons i rajades al 
Mediterrani requereix mesures urgents  
  
 
Experts en taurons i rajades de tot el Mediterrani es reuneixen a Mallorca del 4 al 
7 de novembre per tractar la situació i identificar accions per millorar l'estat de 
conservació de taurons, rajades i quimeres, alguns dels grups d'espècies marines 
més amenaçats de la Mar Mediterrània. 

 
Mallorca, 31 d'octubre de 2019. - En els ecosistemes marins mediterranis, els taurons 
exerceixen un paper clau per mantenir l'equilibri de la cadena alimentària. No obstant això, la 
seva mala imatge ha eclipsat la vulnerabilitat del grup d'espècies. Actualment s'estima que el 
53% dels taurons, ratjades i quimeres estan en risc d'extinció a la regió mediterrània, segons 
l'avaluació regional de la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades™ de la UICN. 
 
Del 4 al 7 de novembre, el Centre de Cooperació del Mediterrani de la UICN (UICN-Med) amb el 
suport de la Fundació Marilles reunirà un grup internacional d'especialistes en conservació 
marina, ONG i altres organitzacions per analitzar les amenaces actuals i identificar accions per 
protegir aquestes espècies.  
 
"El nostre objectiu és donar seguiment a la informació disponible sobre aquestes espècies, per 
augmentar la visibilitat de les iniciatives de gestió existents en tot el Mediterrani i trobar 
oportunitats de cooperació i entre elles", explica María de la Mar Otero, biòloga marina del 
programa marí mediterrani d'UICN. 
 
La interacció amb el sector pesquer, així com el valor comercial d'aquestes espècies i altres 
temes relacionats com la captura incidental ocuparan part de les discussions durant 
l'esdeveniment.  
 
Més de 50 investigadors i experts en conservació natural assistiran a aquesta reunió, inclosos 
representants de la Universitat Siena, la Universitat Al-Azhar University d'Egipte, la Universitat 
Agrària d'Albània, l'Institut de Biologia Marina de Montenegro, el Consell de Recerques Nacional 
d'Itàlia, l'Institut Nacional de Ciències i Tecnologies de la Mar de Tunísia, el Campus Universitari 
Halièutic d'Algèria, el Centre de Recerca Ambiental Enalia Physis a Xipre, AKD Turquia, WWF, 
iSea a Grècia, Sathoan a França, l'Estació de Recerca Marina Kahn a Israel, Universitat de 
València, així com membres del Grup d'Especialistes en Taurons d'UICN. 
 
La situació a Balears 
 
L'últim dia, 7 de novembre, la conferència se centrarà en la situació dels taurons i les rajades en 
les aigües de Balears, les pressions a les quals estan subjectes i les accions per revertir aquesta 
tendència. Aquesta sessió tindrà com a objectiu establir les bases d'un futur Pla d'Acció per 
conservació de taurons i rajades per a la regió balear.  
 
“Els taurons i les rajades són unes espècies apassionants, que han sofert una severa disminució 
en tot el Mediterrani i les Balears no són una excepció. Restaurar les poblacions de taurons i 



 
 
 
 
 
 

 
rajades a nivells saludables és per a nosaltres una prioritat. Aquesta reunió és una excel·lent 
oportunitat per començar a treballar en un Pla d'Acció de Conservació per a protegir a aquestes 
espècies a Balears”, explica Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles. 
 
 
Per a més informació:   
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/brochure_medredlist_sharks.pdf  
  
 
 
Per a més informació, fotos o entrevistes, contactin amb: 
Lourdes Lázaro Marín, IUCN Communications, M:+34 615 44 14 08, email: lourdes.lazaro@iucn.org 
Ana Peña, Marilles Foundation, M: +34 676 254 404, email: ana.pena@marilles.org 
 

Nota d’editor: 
 
Sobre UICN i el Centre de Cooperació del Mediterrani 
La UICN, Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, és una Unió de Membres composta per 
Estats sobirans, agències governamentals i organitzacions de la societat civil. Compta amb l'experiència, 
els recursos i l'abast dels seus més de 1300 organitzacions Membre i les aportacions de més de 10 000 
experts. La UICN és l'autoritat mundial quant a l'estat de la naturalesa i els recursos naturals, així com les 
mesures necessàries per protegir-los. El Centre de Cooperació del Mediterrani d'UICN va obrir en 2001 
amb el suport del Ministeri de Medi Ambient espanyol, la Junta d'Andalusia i l'Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Durant els seus 16 anys d'existència, la missió 
del Centre ha consistit a influir, animar i ajudar les societats del Mediterrani a aconseguir la conservació i 
l'ús sostenible dels recursos naturals, així com el desenvolupament sostenible de la regió Mediterrània. 

 
Website: www.iucn.org/mediterranean |   Facebook: IUCNMed |   Twitter: @IUCN_Med 
 
 
Sobre Marilles Foundation 
 
Marilles és una fundació sense ànim de lucre que treballa per convertir les Illes Balears en un exemple 
mundial de conservació de la mar. Treballem amb una àmplia xarxa d’organitzacions locals per abordar els 
desafiaments que afronta l’entorn marí de les Balears. Financem projectes que milloren la conservació del 
mar Balear i les seves costes, col·laborant amb altres fundacions i donants privats. 
 
www.marilles.org | Facebook: @marillesfoundation | Twitter: @MarillesFund 
 
 


