RECULL DE PREMSA
116. El corall vermell a Catalunya
Comissen prop d'1 quilo de corall vermell extret
il·legalment del Cap de Creus
L'infractor va desembarcar el material en un port no autoritzat, a la
zona del Port de la Selva
acn | figueres 25.09.2018 |
Els Agents Rurals han comissat prop d'1 quilo de corall vermell extret de
manera il·legal del Cap de Creus. L'actuació, fruit de diversos dies de
vigilància i control, es va fer divendres quan l'infractor va desembarcar el
material en un port no autoritzat, a la zona del Port de la Selva (Alt
Empordà), amb una embarcació recreativa, prohibida per fer aquesta
activitat. L'infractor tenia una de les dotze llicències concedides pel Ministeri
d'Agricultura. Una situació que, segons el Departament d'Agricultura dificulta
"el control i la inspecció" de l'activitat extractiva. La intervenció es va fer a
través d'un dispositiu format pels Agents Rurals, inspectors de la Direcció
General de Pesca i efectius de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra.
A més, no va utilitzar l'embarcació professional que tenia autoritzada durant aquella jornada sinó embarcacions recreatives, que estan
prohibides.
En el dispositiu, hi van participar inspectors de la Direcció General de Pesca, el Grup Marítim dels Agents Rurals de Girona i efectius
de la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona del Cos de Mossos d´Esquadra. Des del Departament destaquen la "complexitat" de
les actuacions de control i inspecció d'aquesta activitat a Catalunya perquè l'existència de corallers autoritzats fa que s'hagin de cobrir
zones terrestres i marítimes d'un extens territori gairebé simultàniament per "verificar que el corall s'ha extret de la zona vedada".
Des d'Agricultura recorden que la Generalitat va establir una moratòria per a l'extracció de corall des del novembre de 2017 fins a
finals de 2027 a la zona compresa entre el Cap de Begur i la frontera francesa. La decisió es va prendre atenent les "recomanacions"
de 14 experts de cinc institucions científiques.
Malgrat això, afegeixen, el Ministeri va concedir 12 llicències per pescar en aigües exteriors situades entre el Cap de Begur i Arenys
de Mar, entre aquest any i el que ve.
Agricultura insisteix que l'extracció de corall és una activitat que es realitza al mar i a molta profunditat i que això "dificulta molt el
control i vigilància". A més, quan les colònies s´han extret i es transporten , ja sigui per mar o a terra, fa molt difícil poder determinar el
seu origen.
En aquest context i per optimitzar esforços i els recursos disponibles per controlar aquesta activitat, la DGPAM coordina un grup de
treball amb altres agents habilitats per a la inspecció en la matèria a Catalunya, dels cossos de Mossos d'Esquadra i d'Agents Rurals.
D'altra banda, científics de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Ciències de Mar (CSIC) han reimplantat 80 colònies extretes
il·legalment mitjançant tècniques establertes al Protocol de restauració de coral·ligen, encarregat pel Departament l'any passat.
L´aplicació d´aquest protocol permet retornar al mar aquell corall que sigui comissat a fi d´allargar-ne la vida. El coral·ligen és un dels
hàbitats marins considerats clau per a la biodiversitat marina al Mediterrani, ja que concentra un 10% de les espècies marines.
Informació publicada al Diari de Girona. Dimarts, 25 de setembre del 2018.

El corall vermell, contra les cordes
Les 12 noves llicències d’extracció d’aquest animal invertebrat
aquàtic, que autoritzen la seva pesca entre Arenys de Mar i la Costa
de Begur, enfronten la Generalitat i els ecologistes amb els corallers,
mentre que el Ministeri anuncia una ordre pel novembre per
gestionar una espècie en perill d’extinció
David Rodríguez - barcelona - 24/08/2018

Imatge de corall vermell al fons
marí. / Departament de Territori i
Sostenibilitat.

La pesca i extracció del
corall vermell, un producte
que s’obté de l’esquelet d’un
animal invertebrat aquàtic, per
finalitats comercials l’està fent
desaparèixer de les reserves
marines, com el Cap de
Creus o les Illes Medes.
Malgrat ser una espècie
protegida, el Ministeri de Medi
Ambient
ha
autoritzat
enguany 12 noves llicències
d’extracció entre Arenys de
Mar i la Costa de Begur, zona
declarada lliure de captures pel Govern de la Generalitat.
El permís d’extracció el va concedir l’anterior govern de l’Estat, presidit pel PP, en plena aplicació de l’article 155. De fet, la
Generalitat qualifica d’incomprensible la iniciativa perquè el novembre de 2017 va establir una moratòria de 10 anys que impedeix la
pesca del corall vermell entre Begur i la frontera francesa. Des de la Direcció General de Pesca del Govern recorden que “la mesura
resulta inadmissible perquè es tracta d’una espècie en perill d’extinció, de la qual s’han extret il·legalment 340 quilos en els darrers 20
anys”.
La fragilitat de l’espècie es constata a través d’un estudi encarregat per la Generalitat a un grup d’experts, que conclou que un 90%
de les colònies de corall vermell del litoral català es troba en una situació crítica. L’informe adverteix que “només un 4% està en bon
estat de conservació i la majoria d’animals tenen una mida inferior a l’aconsellable per l’extracció”. Els coralls, que acostumen a viure
més d’un segle, creixen entre tres i cinc mil·límetres anuals i les seves branques es venen per fer joies a un preu d’entre 300 i 2.000
euros en funció de la mida.
Recomanacions i descoordinació
En un comunicat recent, la FAO va recomanar que es prohibís la pesca del corall vermell en les àrees on s’estiguessin extraient més
d’una quarta part les captures per sota de la mida legal aconsellada. Aquest seria el cas de zones com Lloret de Mar, Tossa de Mar o
Begur. La descoordinació entre la Generalitat i el Govern de l’Estat fa que s’incompleixi aquest requeriment. La primera va establir una
moratòria de captura entre Begur i la frontera amb França, mentre que la segona va autoritzar l’extracció entre Arenys de Mar i Begur.
Des del Govern de l’Estat, la secretaria general de Pesca ha anunciat que al novembre es publicarà una ordre ministerial per
gestionar i regular l’extracció del corall vermell. Entre les mesures previstes, la prohibició de pescar a menys de 50 metres i l’obligació
dels corallers d’avisar abans de realitzar l’activitat i portar un sistema de geolocalització al vaixell.
Els corallers, que són els professionals que extreuen el corall vermell del mar, critiquen l’estudi esgrimit per la Generalitat, ja que
creuen que “és antic i poc rigorós”. Tot i això, l’Associació Professional de Corallers lamenta la mesura perquè s’ha aplicat sense haverhi darrere un pla de gestió. “Malgrat que els coralls vermells de la Costa Brava estan en bon estat, l’autorització d’explotar una zona
concreta durant tant de temps provocarà la desaparició dels animals”. Per això, reclamen un pla de control i supervisió que permeti la
pesca en funció de les necessitats dels animals.
Un fre per a la recuperació
L’autorització la critiquen científics i entitats ecologistes. Els dos col·lectius destaquen que no és una decisió tècnica correcta i que ha
derivat en una situació de malestar en el territori. Suspendre l’extracció de corall vermell a tota la Mediterrània. Aquesta és la proposta
de l’entitat Naturalistes de Girona davant les 12 autoritzacions concedides pel Ministeri de Medi Ambient. “És incomprensible que
s’utilitzi com a joia per a comercialitzar una espècie que està en extinció des de fa dècades”. Naturalistes de Girona defensa
l’observació del corall mitjançant pràctiques com el submarinisme abans que l’extracció i la comercialització posterior.
En una carta oberta al Ministeri de Medi Ambient, l’entitat Ecologistes en Acció recrimina que es concedeixin llicències anant en
contra de les recomanacions científiques. La seva portaveu, Lydia Chaparro, qualifica la decisió d'“intencionada i alarmant, perquè ens
trobem davant d’un govern que ignora la recuperació d’una espècie emblemàtica per defensar els interessos econòmics d’un col·lectiu
professional”. L’escrit, al qual han donat suport més de 70 associacions ambientalistes, insta a la conservació del corall vermell a tota la
conca mediterrània.
Amb les dades de les entitats ecologistes, la prohibició total de l’extracció del corall vermell sembla ser l’única solució per conservar
l’espècie per diversos motius: la majoria d’animals no arriben a la mida legal, s’evitaria la sobreexplotació i l’extensió del fenomen dels
caçadors furtius. Ecologistes i bussejadors proposen campanyes públiques de conscienciació sobre la importància de protegir aquests
invertebrats aquàtics. En forma de joies, el corall vermell s’exporta a Itàlia, la Xina i l’Índia.
Tots els estudis científics indiquen que el corall vermell està en un estat crític de conservació i que la seva recuperació només és
possible si s’interrompen les seves captures. Inicialment, no es tracta d’una espècie que es trobés en perill. Els interessos econòmics
que hi ha al darrere, en els quals l’animal acaba convertit en joia, fan disminuir les reserves. D’un pla de gestió que supervisi la seva
pesca en depèn el seu futur. Si s’aturen temporalment les llicències d’extracció, s’afavorirà la regeneració de les colònies, que ara estan
en perill perquè els animals només aconsegueixen créixer a un ritme d’entre tres i cinc mil·límetres a l’any.
Informació publicada al diari electrònic Públic. Divendres, 14 d´agost del 2018.

El corall, en vermell
La Generalitat va aprovar una veda a l’extracció de corall vermell,
però l’Estat va concedir llicències
Un estudi fet per un equip d’experts alerta que el 90% de les colònies
de corall vermell estan en risc
Joan Trillas - girona - 8 agost 2018

El corall, en vermell. Arxiu.

Només el 4% del corall vermell del litoral català està en bon estat
El corall vermell està malalt. La seva salut és crítica a tota la conca del Mediterrani, i les costes catalanes no en són una excepció. A
Catalunya, però, s’ha desfermat una polèmica arran d’un xoc entre l’Estat i la Generalitat. El motiu de la topada entre administracions
és la moratòria impulsada pel govern català que imposa una veda de 10 anys per a l’extracció de corall vermell. El Ministeri
d’Agricultura i Pesca, encara amb govern del PP, en va fer cas omís –vegeu peça– i va optar per concedir dotze llicències per extreure
corall vermell en aigües exteriors en el tram entre Arenys de Mar (Maresme) i Begur (Baix Empordà). La Generalitat va prendre aquesta
decisió arran d’un informe encarregat a un grup d’experts que alerta de la situació crítica del corall vermell al litoral català. Segons
aquest estudi, el 90% de les colònies estan en una situació crítica. Encara més: només un 4% estan en bon estat de conservació i la
majoria tenen una talla inferior a la mínima requerida per permetre’n l’extracció (set mil·límetres de diàmetre basal).
Ara, amb el nou executiu del PSOE, això podria canviar. Malgrat el diàleg que s’ha obert, però, tot fa pensar que podrien ser canvis
cosmètics, de petits matisos. La secretària general de Pesca, Alicia Villauriz, i la directora general de Recursos Pesquers, Isabel Artime,
ja han exposat que al novembre es publicarà una nova ordre que recollirà la recomanació i no permetrà extreure corall a menys de 50
metres, així com l’obligatorietat dels corallers de desembarcar només en ports autoritzats i d’avisar dues hores abans de l’arribada. Una
altra de les mesures a què es compromet l’Estat és obligar els corallers a portar un aparell de control per satèl·lit per tal de saber en
quin punt es troben. És un pas, però no és el que Catalunya demana.
La polèmica
La Generalitat va anunciar l’any 2017 una moratòria de 10 anys, que entraria en vigor aquest 2018, per a l’extracció de corall vermell
entre el cap de Begur i la frontera amb França, on de fet hi ha les principals colònies de Catalunya. I ho va fer basant-se en un estudi
encarregat a un grup de catorze científics de centres de recerca del país, de França i dels Estats Units. El resultat de l’informe era
demolidor: el 90% de les poblacions catalanes de corall vermell estan en estat crític. I tot mentre el Parlament Europeu està tramitant
un reglament que establirà l’obligatorietat que els estats membres vedin la pesca de corall quan s’arribi al límit de captures, i quan la
mateixa Generalitat ha aprovat la primera estratègia marítima multisectorial de Catalunya, amb l’objectiu de potenciar l’economia blava
sostenible.

L’anterior govern de l’Estat, que va fer servir l’article 155 per concedir les llicències, va acusar la Generalitat d’haver pres la mesura
de manera unilateral. En conseqüència, el ministeri va optar per mantenir l’activitat dels dotze corallers a la resta d’aigües exteriors no
limítrofes amb les interiors per “permetre la subsistència dels pescadors que viuen legalment de l’extracció de l’espècie”. Cal destacar
que aquesta decisió es va prendre sabent que cinc dels pescadors que hi aspiraven tenen sancions pendents per excessos, però no
se’ls va excloure perquè cap de les quals era ferma.
Partits polítics i entitats ecologistes ja s’han mobilitzat. El PDeCAT, ERC i el PSC van fer un front comú que es va traduir el 30 d’abril
en un acte a Begur, on van reunir càrrecs electes de municipis del litoral de la Costa Brava i del Maresme per alertar sobre el mal estat
del corall vermell al litoral català.
Fins i tot la fiscalia de Barcelona hi va intervenir i es va fer seva la tesi del grup d’experts que el Ministeri de Medi Ambient ha de
prohibir l’extracció de corall vermell a la costa catalana. El fiscal va exposar les dades dels científics, que indiquen que només un 4% de
les colònies de corall vermell del litoral català estan en bon estat de conservació i que pràcticament la majoria no arriben a la talla
mínima que s’exigeix per permetre’n l’extracció.
Reclamació
Sergi Nus, portaveu de Naturalistes de Girona, destaca l’oposició frontal de les entitats ecologistes a la concessió de llicències.
“Estem totalment d’acord amb la comunitat científica i amb la resta d’organitzacions ecologistes que han pres posició en aquesta
qüestió, en el sentit que la moratòria de la Generalitat s’hauria d’aplicar a tota la costa catalana.” Per això, Nus considera que l’extracció
de corall vermell s’hauria de prohibir a tota la Mediterrània, almenys fins que les poblacions es recuperin. “No entenem que una espècie
endèmica del Mediterrani, en regressió des de fa anys i en perill d’extinció, encara sigui avui dia objecte de comerç i que es pugui trobar
a les botigues de joies i de records.” Per això, l’ecologista creu que s’hauria d’impulsar un acord amb el sector de la joieria perquè es
comprometés a deixar de comprar i vendre joies obtingudes d’un ésser viu tan rar i que creix tan lentament. A més, considera que és
important fer pedagogia i comprendre que podria aportar molt més a l’economia des del gaudi de la seva observació a través del
submarinisme.
Una polèmica que té a veure amb les competències
L’Estat és el que té competències en aigües exteriors. Per això, el Departament d’Agricultura va comunicar a l’Estat la seva intenció
d’aprovar una veda, perquè la Generalitat té les competències en aigües interiors. Amb tot, hi ha un decret de l’Estat que preveu que
quan un govern autonòmic fixa una veda, el Ministeri d’Agricultura l’ha d’aplicar en les aigües adjacents o exteriors, sempre que siguin
de la seva jurisdicció. En el cas del corall vermell, aquest decret no s’ha aplicat.
Biologia
Un esquelet vermell que és un valor de luxe per a la joieria
Els celenterats són un grup d’animals invertebrats aquàtics. De fet, són molt senzills i només tenen una bossa amb un orifici que els
serveix de boca i d’anus. Solen tenir tentacles al voltant de la boca. El corall vermell (Corallium rubrum) no és res més que l’esquelet
d’aquests petits animals, uns celenterats de vuit braços que es desenvolupen amb gran lentitud a mesura que la colònia va creixent.
Aquestes colònies, rígides, es ramifiquen en totes direccions i poden arribar als 20 cm d’alçària, però la recol·lecció intensiva va fer
desaparèixer els exemplars més grans, que podien tenir fins a 3 cm de base. El corall era i és utilitzat en joieria, especialment quan era
abundant. Ara l’explotació intensiva i la contaminació del mar l’han situat en un estat crític. Una dada curiosa és que el seu ús inicial va
venir donat per la superstició que protegia els mariners de les tempestes.

Agonia a la Mediterrània
Diversos estudis alerten que els esculls de corall estan en una
situació agònica al Mediterrani per l’efecte del canvi climàtic i
l’activitat extractiva
J. Trillas - girona - 8 agost 2018
Diferents càrrecs, reclamant la protecció del corall vermell, a Begur. QUIM PUIG.

Les escasses colònies de corall vermell (Corallium rubrum) a la Mediterrània han
estat explotades des de l’antiguitat per al seu ús en joieria. Es tracta d’una espècie
de creixement molt lent i molt sensible a la sobreexplotació. Les colònies, a banda,
tenen un valor ambiental afegit pel fet que serveixen de refugi natural a moltes
espècies de peixos i invertebrats, tot formant un hàbitat d’interès pesquer: el
coral·ligen. Aquest és protegit per diverses normatives europees com el reglament
de mesures tècniques del Mediterrani i la directiva Hàbitats. A banda del corall
vermell específicament, la problemàtica és més genèrica perquè es fa extensiva a
tots els esculls de corall. Amb les dades a la mà, entre un 4% i un 10% de les
colònies de corall, que es troben entre trenc d’aigua i els 50 metres de profunditat,
presenten realment un bon estat de conservació. Diversos estudis prenen com a referència les pròpies captures perquè aquestes en els
darrers cinquanta anys s’han reduït gairebé un 75% a tota la conca Mediterrània.
Segons un article publicat a la revista Nature, es pronostica que “l’augment del nivell del mar elevarà les profunditats de l’aigua per
sobre dels esculls de corall i augmentarà l’exposició de les ones costaneres, ja que la degradació ecològica limita el creixement
d’aquests esculls verticals”. Per això es conclou que “es necessita una acció urgent per mitigar els canvis ecològics del clima, del mar i

del futur”. Aquesta és la part dels efectes del canvi climàtic, al qual cal sumar-hi els efectes que poden tenir per a les colònies que tenen
un gran valor de mercat.
Per saber si una població de corall està en bon estat s’han de donar diversos paràmetres, com ara que el 50% de les colònies tinguin
més de 7 mm de diàmetre a la base i que un 30% de les colònies mesurin més de 10 cm d’alçada. Si es pren com a referència l’informe
dels 14 experts que va encarregar la Generalitat, només el 10% de les colònies que estan entre els 0 i els 50 metres arriben a aquestes
mides. I si només el 4% està en un estat òptim, pel que fa a l’alçada, aquestes colònies d’animals estan arribant a una situació crítica
que els posa en una situació realment agònica, segons els experts.
Informacions publicades al diari El Punt Avui. Dimecres, 8 d´agost del 2018.

L’Estat es compromet a protegir més el corall
Limitarà l’extracció i obligarà als corallers a desembarcar en ports
autoritzats
A.P - GIRONA - 26 juliol 2018
Detall d’un corall en una imatge
d’arxiu. MANEL LLADÓ.

L’Estat s’ha compromès a
aplicar mesures per augmentar
la protecció del corall. Ja ho va
manifestar així la setmana
passada al diputat gironí al
Congrés del PSC, Marc Lamuà,
i dimarts ho va fer als senadors
gironins d’ERC Quim Ayats i
Elisenda Pérez. En concret, la
secretària general de Pesca,
Alicia Villauriz, i la directora
general de Recursos Pesquers,
Isabel Artime, sostenen que el
proper mes de novembre es
publicarà una nova ordre que
recollirà la recomanació i no
permetrà extreure corall a
menys de 50 metres, així com
l’obligatorietat dels corallers de desembarcar només en ports autoritzats i d’avisar dues hores abans de l’arribada.
Una altra de les mesures a les quals es compromet l’Estat és obligar els corallers a portar un aparell de control per satèl·lit per tal de
saber en quin punt es troben. ERC va valora positivament la trobada i va celebrar que la campanya que s’ha impulsat per protegir el
litoral estigui donant els seus fruits. Per la seva part, el PSC va afirmar que hi ha molta preocupació al territori per aquesta qüestió i es
va mostrar convençut que hi ha camp per avançar en la protecció del litoral.
L’alerta va saltar quan l’anterior govern espanyol va atorgar dotze llicències per extreure corall vermell entre Begur i Arenys de Mar.
La Generalitat s’oposava a l’extracció adjuntant als seus arguments l’informe científic de catorze experts de reconegut prestigi en què
es detallava l’estat crític en què es troba el corall al litoral català.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dijous, 26 de juliol del 2018.

El fiscal, contrari a l’extracció de corall vermell
Reclama al govern espanyol que aturi les dotze llicències que va
concedir a l’àrea d’Arenys de Mar a Begur
M. Piulachs - barcelona - 3 juliol 2018
Agents dels Mossos analitzen corall vermell extret de manera furtiva a Begur, el 2016. ARXIU.

La fiscalia de Barcelona comparteix amb el govern català, i tal com va recomanar un grup d’experts, que el
Ministeri de Medi Ambient ha de prohibir l’extracció de corall vermell a la costa catalana durant 20 anys
renovables, després d’advertir que el 90% d’aquestes poblacions presenta un estat de conservació “deficient”
i la seva talla és inferior a la reglamentària.
El fiscal de Medi Ambient de Barcelona, Antoni Pelegrín, ha remès al seu homòleg estatal, Antonio Vercher,

el decret d’arxivament de les diligències que va obrir l’abril passat, després de constatar que el Ministeri d’Agricultura i Pesca va atorgar
12 llicències per extreure corall vermell en aigües exteriors del tram comprès entre Arenys de Mar (Maresme) i Begur (Baix Empordà).
En el document, el fiscal de Medi Ambient demana a la fiscalia general que actuï davant del ministeri per frenar l’extracció de corall,
d’acord amb les recomanacions dels experts, i en faci un control. Pel fiscal, les llicències estatals suposen una “contravenció” de les
polítiques de la Generalitat, que ha suspès la pesca del corall vermell en les aigües interiors de la costa catalana, sobre les quals té
competències. “La situació provocada per les llicències atorgades pel ministeri és bastant paradoxal i sorprenent”, sosté el fiscal, tenint
en compte que en les aigües interiors hi ha una veda de la Generalitat i no en les exteriors, “quan la situació del corall vermell no consta
que sigui millor” a la zona competència del ministeri.
El fiscal exposa les dades dels experts, que indiquen que només un 4% de les poblacions de corall vermell del litoral català estan en
bon estat de conservació i pràcticament la majoria és de talla inferior a la permesa per a la seva extracció: set mil·límetres de diàmetre
en la seva base.
A més, el fiscal Antoni Pelegrín recorda que el Parlament Europeu està tramitant un reglament que establirà l’obligatorietat que els
estats membres vedin la pesca del corall quan s’arribi al límit de captures. Els estudis científics clouen –recorda el fiscal– que les
poblacions de corall vermell, al Mediterrani en general i a la costa catalana en particular, “han estat sotmeses a una forta pressió
pesquera a causa de l’ús dels seus esquelets en la indústria de l’ornamentació”.
LA XIFRA: 20 anys de moratòria proposa el fiscal de medi ambient, en la pesca de corall vermell en aigües exteriors de la costa.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimarts, 3 de juliol del 2018.

Els parcs naturals marins, afectats pel canvi climàtic
Mortalitat del 30% de la gorgònia vermella als fons del cap de Creus i
les illes Medes
Les altes temperatures i la proliferació d’algues filamentoses,
determinants
G. Busquets - Girona - 19 juny 2018
Els parcs naturals marins, afectats pel canvi climàtic. Arxiu.

La mortalitat és major al sud del cap de Creus i
arriba al 50%
La població de gorgònia vermella (Paramuricea
clavata) al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc
Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter ha patit una
mortalitat de prop del 30% de superfície durant el
2017 a conseqüència dels efectes del canvi climàtic.
Els experts consideren que la causa és la proliferació
d’algues filamentoses, associada a una combinació
d’altes temperatures durant la primavera i estiu, una
alta concentració de nutrients a l’aigua i una alta estabilitat ambiental.
L’elevada mortalitat de la gorgònia vermella és una de les conclusions de l’informe de
seguiment del medi marí de la Universitat de Barcelona en el marc del seguiment de la
biodiversitat marina als espais naturals protegits encarregat per la Generalitat amb l’objectiu
d’avaluar l’evolució de l’estat de conservació del patrimoni natural dels parcs marins de
Catalunya fins al 2020 i millorar la seva gestió. Els resultats serveixen de referència al
departament de Territori i Sostenibilitat a l’hora d’impulsar mesures mediambientals per
garantir la conservació de l’ecosistema marí. Els experts de l’Institut de Recerca de la
Biodiversitat de la Universitat de Barcelona i de l’Institut de Ciències del Mar, dirigits per
l’investigador Bernat Hereu, han analitzat la presència, densitat i evolució de diversos
indicadors, com la gorgònia vermella, el corall vermell, briozous, comunitats algals, garotes,
coves... per avaluar l’estat ecològic de les comunitats biològiques i l’impacte de l’activitat
humana (submarinisme, pesca artesanal i esportiva, furtivisme, etcètera) sobre l’ecosistema
marí. Els investigadors recalquen que és un patrimoni excepcional per conservar.
L’augment de la temperatura i la proliferació d’algues filamentoses ha causat una elevada
mortalitat de gorgònia vermella en ambdós parcs, tot i que és més elevada al parc natural del
Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter. Al parc natural del Cap de Creus, els signes de mortalitat
queden separats en dos grups, amb les poblacions del sud de cap de Creus (Cap Trencat i el
Gat) presentant mortalitats majors (excepte la Messina) i amb les poblacions del nord (Cap
Gros, Farallons, Portaló, l’Encalladora) amb mortalitats menors (excepte Massa d’Or). A les
poblacions del Cap Trencat i el Gat, entorn d’un 45-50% de les colònies presentaven signes

de mortalitat, mentre que a la resta de poblacions, a excepció de la Massa d’Or, el percentatge de colònies afectades no superava el
30%.
Pel que fa al parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, totes les estacions mostrejades presentaven un increment de
colònies amb signes de mortalitat i un augment significatiu de la superfície morta, en molts casos superant el 20%. Al Medallot, el Guix,
Carall Bernat o Cap Castell, el percentatge de colònies afectades per algun tipus de mortalitat gairebé va arribar al 75%.
LES XIFRES:
75 per cent és el percentatge més alt de colònies de gorgònia vermella al Montgrí, Medes i Baix Ter
60 per cent de colònies de corall vermell amb signes de pesca a la Massa d’Or al cap de Creus
50 per cent de colònies de briozous han desaparegut en zones freqüentades per submarinistes
La sobrepesca afecta el corall vermell
La sobrepesca que han patit durant molts anys ha provocat que les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum) presentin colònies
de talla petita. L’orografia submarina del cap de Creus, Montgrí, illes Medes i Baix Ter, amb una nombrosa presència de coves i túnels, i
la gran quantitat de matèria orgànica que hi ha a les seves aigües, proporcionen unes condicions úniques per al desenvolupament de
poblacions de corall vermell a poca fondària, un fet poc freqüent a la Mediterrània. En general les poblacions de corall al cap de Creus
es troben a fondàries a partir de 25-30 metres i en molts casos a profunditats majors de 35 metres, que és quan el tipus de substrat
canvia i apareix un fons calcari on es desenvolupa el coral·ligen, hàbitat típic del corall vermell. A més, aquí les colònies es troben en
esquerdes molt amagades, un fet molt comú en les poblacions sotmeses a una forta pressió pesquera. Les poblacions del corall al
Montgrí, les Medes i el Baix Ter es troben a menys fondària, degut a l’orografia de les Medes i la influència del Ter, però també per la
prohibició de la pesca que ha permès que es desenvolupin les colònies en molts indrets en llocs més accessibles i visibles. L’estudi
mostra, en general, que les poblacions de corall vermell al parc natural del Montgrí, Medes i Baix Ter presenten un millor estat de
conservació que les del cap de Creus. Les estacions menys freqüentades tenen major tendència a millorar, tot i que cap no presenta
talles esperades després de més de 30 anys de protecció.
L’impacte de la pràctica del submarinisme
G. B
L’informe analitza l’impacte del submarinisme. ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTITILLES MEDES.

L’estudi de l’evolució de briozous permet mostrar l’afectació d’activitats
com el submarinisme i l’augment de la temperatura degut al canvi
climàtic. Els resultats d’aquest any del seguiment de les poblacions dels
briozous (Pentapora fascialis i Myriapora truncata) han mostrat
diferències entre el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter, i el
de Cap de Creus. Al primer, les densitats de briozous han variat
notablement entre estacions, observant-se un patró clar en què en totes
les estacions on hi ha una major freqüentació de submarinistes
l’abundància de colònies de les poblacions de briozous són molt baixes,
mentre que a les estacions de control de zones poc freqüentades les
densitats són superiors. A les zones freqüentades per submarinistes han
desaparegut un major nombre de colònies, per sobre del 50%,
concretament les més grans i més exposades al contacte, evidenciant
l’efecte erosiu dels submarinistes a les zones més visitades. L’equip
expert indica, però, que no es pot atribuir aquest descens únicament a la
pràctica del submarinisme, ja que fent una anàlisi temporal, s’observa una disminució progressiva en totes les estacions, amb episodis
de mortalitat marcats l’any 2015, coincidint amb temperatures molt elevades i un episodi de proliferació d’algues filamentoses.
L’estudi també constata l’efecte del submarinisme a les coves. Així, els científics han detectat acumulacions d’aire respirat als sostres,
a més d’un important efecte erosiu sobre els fons, comparant l’estat actual amb fotografies de l’any 1978 de les mateixes zones, on hi
havien comunitats molt ben desenvolupades que ara han desaparegut.
L’informe també descriu l’impacte ecològic del creixement massiu d’algues filamentoses mucilaginoses, un episodi que va afectar
espècies i hàbitats del fons marins de la major part dels parcs naturals del país entre maig i setembre del 2017.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimarts, 19 de juny del 2018.

Demanen que s’aturi el permís per extreure corall vermell
redacció - 14 maig 2018
El Consell de Protecció de la Natura, òrgan consultiu de la Generalitat en matèria de conservació de la natura i el paisatge, ha aprovat
una proposta d’acord sobre la conservació del corall vermell a Catalunya i la supressió de llicències per extreure’n. El govern va emetre
una ordre el 2017 que suspenia l’activitat de pesca de corall vermell durant 10 anys a les aigües marítimes interiors de Catalunya i per
això es demana a l’Estat que rectifiqui i derogui les 12 autoritzacions que ha concedit ara a Catalunya.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 14 de maig del 2018.

El corall vermell, entre l’explotació i la conservació
La Generalitat considera “incomprensible” que el Ministeri
d'Agricultura concedeixi 12 llicències de pesca en aigües exteriors
malgrat la moratòria
Marta Rodríguez – Girona - 26 ABR 2018
Corall vermell a les illes Medes. Parc Natural Montgrí

El Ministeri d'Agricultura ha concedit 12 llicències per a la pesca de corall vermell
(Corallium rubrum) entre el cap de Begur i Arenys de Mar, en aigües exteriors, de titularitat
de l'Estat. Aquesta decisió, “incomprensible” segons la Generalitat, xoca amb la moratòria
de 10 anys establerta el novembre del 2017 en aigües interiors, de competència
autonòmica, entre el cap de Begur i França, per preservar una espècie que, segons els
científics, està en perill d'extinció. En els últims 20 anys se n'han confiscat 340 quilos
extrets il·legalment.
Les noves llicències han generat “incredulitat” en la Direcció General de Pesca de la
Generalitat. El seu director, Sergi Tudela, comptava que la moratòria d'extracció del corall
s'aplicaria també en les aigües de competència estatal perquè el Govern central va rebre amb interès fa un any un estudi que determinava que el
90% d'aquesta cobejada espècie del litoral català estava en “estat crític de conservació” i que la seva recuperació només era possible si se
n'interrompia l'extracció. A més, recorda que la disposició addicional segona del Reial decret 629/2013, de 2 d'agost, estableix que “s'hauran de
respectar en aigües exteriors les vedes decretades per les comunitats autònomes respectives a les seves aigües interiors”. Aquest diari no ha
aconseguit recollir l'opinió del Ministeri d'Agricultura sobre aquest assumpte.
Segons la convocatòria del procés d'autorització d'extracció i venda de corall vermell, publicada pel BOE el 16 de novembre, la veda es respecta
"en aigües exteriors limítrofes amb les aigües interiors de Catalunya", però només des del cap de Begur fins a la frontera amb França, de manera
que es permet la pesca des del cap de Begur cap al sud. La Generalitat considera que les zones més afectades per l'autorització seran Tossa de
Mar, Lloret de Mar, la costa de Begur i les illes Formigues.
Tudela no entén la interpretació de la legislació que ha fet el Ministeri d'Agricultura i què entén per “limítrof”, ja que les aigües sud de Girona també
són adjacents a les interiors, protegides. “Les del cap de Begur a Arenys també són limítrofes. Per què només mantenen la protecció al nord?”, es
pregunta.
A finals de desembre, quan es va assabentar de les intencions del Ministeri, Tudela va enviar una carta “amb un informe que argumentava per què
seria un error irreparable per a la gestió responsable del recurs”, però assegura que no ha obtingut resposta. El director creu que, “en lloc de valorar
l'estat d'aquesta espècie, han fet una interpretació arbitrària” i apunta que la decisió ministerial és “absurda” perquè la pesca es concentrarà en una
zona on el corall és marginal.
Per la seva banda, els corallers valoren positivament la decisió del Ministeri perquè els permet seguir extraient coral i consideren “erroni” el criteri
de la Generalitat, que argumenten que es basa en un estudi “antic i gens rigorós”. Però al mateix temps, aquest col·lectiu creu que la mesura serà
perjudicial perquè s'explotarà sense descans una zona que, segons l'advocat de l'Associació Professional de Corallers, Guillem Bossacoma, en uns
10 o 12 anys pot quedar arrasada. Des de l'Associació defensen el bon estat de les colònies de corall a la Costa Brava i s'ofereixen a la Generalitat
per col·laborar en un pla de gestió que permeti obrir i tancar zones en funció de les necessitats d'aquest animal. Asseguren que el problema són els
furtius.
En l'actualitat el corall, que pot viure més de 100 anys i creix entre 3 i 5 mm anuals, es ven a uns 300 euros les branques petites i a uns 2.000 les
de 12-14 mm de base. Les seves destinacions: Torre del Greco (Itàlia), la Xina i l'Índia.
La Comissió General de Pesca del Mediterrani de la FAO, organisme que depèn de les Nacions Unides, va intervenir l'any passat per primera
vegada en la gestió del corall a la conca mediterrània i a l'octubre va determinar que a les zones on es pugui verificar que s'està extraient més d'un
25% per sota de la mida legal –7 mm de base–, com seria el cas de Catalunya, “l'Estat té l'obligació de tancar de manera preventiva la zona perquè
es recuperi”, apunta Tudela. En aquest sentit, destaca que la decisió del Ministeri “no només va en contra de la gestió que en fa la Generalitat, sinó
també de la que en fa la comunitat internacional”. Una complicació afegida derivada d'aquesta descoordinació serà que “dificultarà enormement el
treball relacionat amb el control, la vigilància i la inspecció a la zona de la moratòria”, afirma.
La decisió de concedir llicències per a l'extracció d'aquesta espècie, que en un 90% acaba convertida en una preuada joia, ha generat malestar al
territori. Científics i conservacionistes entenen que “no és una decisió de gestió correcta”.

Informació publicada al diari El País. Dijous, 26 d´abril del 2018.
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