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1. Projectes desenvolupats 2022

1. Custodia marina: programa educatiu i ciencia ciudadana.

1   CUSTÒDIA MARINA   Projecte Educatiu Custòdia Marina

● Projecte de custòdia del territori de la badia de Portmany per part dels joves
dels instituts de Sant Antoni de Portmany ( Quartó i IES Santíssima Trinitat)

● Iniciat al mes de Setembre de 2022  participen un total de 4 grups de 20
alumnes i 4 professors , tutoritzats per la biòloga de Salvem sa badia.

● El projecte consisteix en fer un seguiment de la biodiversitat d'un tram de
costa al llarg de l´any amb activitats de camp en cada estació , omplir un
Quadern de Camp de Custodia Marina badia de Portmany

● Activitats realitzades 12 sessions de camp amb mostrejos en les platges de
S´Arenal , Cala Gració i Cala Gracioneta, tardor, hivern i primavera.

Objectius
1. Fer partícips de la conservació marina a les noves generacions mitjançant els

mostrejos científics i accions de divulgació dels valors naturals de la
bahía.Cultivar la “custòdia del territori” en aquest cas, de la “custòdia de la
badia” des de els joves del instituts,  fomentant la pertinència a un lloc i la
responsabilitat individual.

2. Ampliar el coneixement de les ecosistemes  marins i la importància del
respecte de la biodiversitat i dels processos ecològics a través de la ciència
ciutadana.

3. Crear cohesió voltant   la badia, esperit i actitud de respecte comunitari
començant per les noves generacions més properes a la vida adulta, els joves
de l'institut. 

4. Conscienciar i crear entre els joves l’idea de un altre tipus de turisme i model
econòmic, i millorar la informació i la relació amb el medi ambient, amb el
mar i amb l’illa.

Les activitats continuades durant 2022 i 2023 d'aquest projecte son .
● 6 sessions de camp, mostrejos de primavera i estiu.
● 4 sessions de dinamització de les activitats per mostrar el resultat, taller a

l’aula. (abril)
● Trobada de la biodiversitat de la Badia (Maig)

Aquesta trobada pretén recollir les dades  i aprenentatges al llarg d'aquest temps  i
servir como cohesió de la comunitat amb  la badia.
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Aquest projecte de CUSTODIA MARINA ha estat  adaptat a diferents edats per tal de
fer arribar la importància de la Protecció d’espècies protegides i la nostra implicació
a tots els nivells d’edat i societat.
Hem elaborat un programa educatiu de diferents tallers per a totes les edats o
diferents organitzacions disponible, amb un llistat segons l’activitat de donacions
recomanades per cobrir els costos.

Presentem el Programa d’Educació Ambiental Salvem Sa Badia de Portmany
2022/2023.
Enllaç: pdf del programa i les activitats educatives
https://drive.google.com/file/d/1rZigb5xJYe8XM9APLh75I6ITol1I0CZK/view?usp=share
_link
Enllaç 2: costos de les activitats
https://drive.google.com/file/d/1B0bIWf2sR42zcMgsinW6sXjdG5otr6NY/view?usp=sh
are_link

1.2. Projecte Equip “Haces Posidonia”, Voluntaris Bussejadors

Projecte 1.2. VOLUNTARIS BUSSEJADORS. Equip “Haces” Posidonia”. Custòdia Marina.

L’equip de bussejadors voluntaris está operatiu i l’organitza la biòloga de Salvem sa
Badia Elisa Langley, en coordinació amb l’equip de l’empresa pública Tragsa, que
gestiona Xarxa de Monitoratge de Posidònia per encàrrec del Servei de Protecció
d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Un dels grans reptes que
afronta Eivissa és l’ampliació del nombre d’estacions de mostreig que integren la
xarxa i que en les Pitiüses és molt baix. Actualment només existeixen dos estacions a
Eivissa i altres dos a Formentera, però més de trenta a Menorca i més de vint a
Mallorca.

Objectius:
- Apostem per promoure la participació amb entitats científiques i docents per a

la realització d’estudis que permetin conèixer millor la situació de la badia i
elaborar propostes de millora de la seva qualitat mediambiental.

- Ajudem en la coordinació a Eivissa per promoure la participació d’un grup
format de bussejadors en l’estudi de les praderies de posidònia de la Xarxa de
Monitorització del Govern Balear per tal de facilitar l’ampliació, aconseguir
unes dades regulars i estables dintre l’estudi i que aquest sigui representatiu i
significatiu per determinar l’estat de conservació, salut i
creixement/decreixement de la Posidonia oceànica a Eivissa.

- Donar a conèixer el voluntariat científic en el mon dels bussejadors recreatius i
remarcar la importància de la posidònia oceànica per a la conservació del medi
marí i les platges.

- Fer partícips també als centres de busseig en la labor de concienciar i educar
respectant els ecosistemes marins.
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Desenvolupament del projecte:
1r. Reunió de presentació del projecte i formació teòrica del voluntari bussejador
2n. Acompanyament i guia en la primera pràctica del voluntari a una de les sortides
programades per l’Equip Haces posidonia Eivissa
3r. Planificació del calendari de sortides de l’Equip Haces Posidonia Eivissa.
Coordinació els voluntaris participants, banc de dades, contactes, requisits,
coordinació amb el centre de busseig.
4t. Recollida de dades de les estacions de posidonia mostrejades. Elaboració del excel
de dades en coordinació amb el departament de Xarxa de Monitoratge de Posidònia
de les Illes Balears.
5t. Coordinació en la gestió de donacions específiques per al projecte de Bussejadors
Voluntaris, Equip Haces Posidonia Eivissa, per tal d’aconseguir l’ampliació del nombre
d’estacions d’estudi de les praderies de posidonia, seguint una disposició
científicamente significativa i sostenible en el temps. ( És un estudi a llarg termini).
6è. Presentar un resum de l’aconseguit cada any.

2023:
Pendent i posposat per mal temps la creació d’una  nova estació de monitoratge de
posidonia oceànica a Punta Galera (350 euros de donació rebuda a 2022).
Pendent també definir calendari de monitoratge d’estacions 2023.

2.  #EstimSaBadia, Adhesius

2 #EstimsaBadia, “PEGATINAS”  (Adhesius)

És un projecte de conscienciació a tots els usuaris d´embarcacions  (privades i de
lloguer ) sobre la importància de preservar l'entorn i la biodiversitat , així com
respectar les normes de navegació i d´utilització de les embarcacions, i
recomanacions nàutiques sostenibles respectuoses amb el medi natural.

Per això hem dissenyat uns mapes interactius de la badia on es troben les àrees de
posidònia, els efectes beneficiosos que aquesta planta té per a nosaltres, els QR per
descarregar l'App: Posidònia GOIB, a més de poder accedir a un vídeo on s'explica
als navegants bones pràctiques pel que fa a la seguretat i el medi ambient.

OBJECTIUS
1  Conscienciar als navegants i usuaris sobre la importància de preservar l'entorn i la
biodiversitat.
2  Conscienciar de les bones pràctiques de seguretat  a la mar als usuaris de la badia.

Desenvolupament del projecte:
1a Reunió amb Empresaris nàutics de la badia, presentació del projecte, petita
xerrada didàctica i explicació dels materials disponibles. Acordar el compromís per
velar conjuntament pel patrimoni natural marí de la badia.
2n Entrega de materials, mapes i pegatinas abans de la temporada d’estiu
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3r Enquestes dels serveis nàutics utilitzats, la sensació sobre les problemàtiques
mediambientals en el seu sector nàutic empresarial, opinions, preocupacions,
propostes i solucions.
4t Informe de conclusió del projecte, presentació de les conclusions a la reunió final
amb el departament d’espècies protegides, espais naturals i agents de medi
ambient.

Per 2023:
Demanada subvenció pels costos dels materials de pegatines i mapes al MITECO.
Pendent de resposta. Març aproximadament.
Proposem fer les reunions amb cada empresa prèvia a la reunió general per tal de
tractar algunes temàtiques més específicament i generar major vincle.

3. #EstimsaBadia, Voluntaris

3  #EstimsaBadia, VOLUNTARIS

Voluntaris és un projecte d’educació ambiental participativa i implicada amb el medi
marí. Una iniciativa que combina la formació amb la presa de dades i la
conscienciació in situ amb la divulgació a través d’una comunicació respectuosa i
cooperativa.

És un projecte de voluntariat de dos mesos de duració (juliol i Agost) per conscienciar
de bones pràctiques a la badia per part d´embarcacions fondejades . Un equip de 6
voluntaris per quincena amb el seguiment i coordinació  d´una biòloga coordinadora
i educadora. En total 25 voluntaris al llarg de Juliol i Agost.

Tasques
● Desenvolupar enquestes d'avaluació de les possibles solucions als

problemes de la badia de Portma

● ny: amb diferents propostes per resoldre el problema del fondeig i
d’altres.

● Donar informació  a tots els usuaris d’embarcacions de la badia,
privats, empreses o usuaris del sector que necessiten fer ús del
fondeig, i que es veuen competint per l'espai a la costa amb altres
embarcacions, per tal de respectar la protecció dels ecosistemes
marins. Explicant pràctiques sostenibles, ajudar-nos a junts cercar
solucions per tal d’evitar la massificació i garantir la pràctica sense
impacte ambiental sobre la costa, afavorint les bones pràctiques
d’aquelles empreses locals que fomenten el turisme nàutic i
necessiten d’un ús continuat però puntual de certs indrets evitar el
maltracte del fons.

● Conscienciar sobre el ús i accessibilitat dels contenidors de residus i
el reciclatge a tots els usuaris del mar.

● Recordar les lleis i prohibicions d’abocaments d’aigües residuals i
sentines al mar. Essent totalment prohibit en molts de casos i
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concienciant sobre el seu impacte greu i reiterat sobre la costa i el
mar. Donar a conèixer les possibilitats del Port i del CNSA.

● Documentació detallada de les embarcacions fondejades, fotografia,
detall del tipus d’embarcació, origen, port base, llista, i coordinació i
transmissió d’informació de la presa de dades amb la Reserva Natural
i el servei de protecció d’espècies.

● Afegim activitats d’educació ambiental, investigació i ciència
ciutadana per aportar més coneixements als joves que participen en
el Voluntariat.

OBJECTIUS

1  Conscienciar als navegants i usuaris sobre la importància de preservar l'entorn i la
biodiversitat.

2  Conscienciar de les bones pràctiques de seguretat  a la mar als usuaris de la badia.

3  Conscienciar als joves de la badia i  s´illa  a través d´ un programa de voluntariat i
aprenentatge.de la importancia de valorar el patrimoni (natural ,etnogràfic i
arqueològic)

Desenvolupament:
1r Presentació del voluntariat als centres educatius e Insituts, presentacions a les
classes de 15 minuts als grups interessats. Exclusiu per joves a partir de 13 anys.
Paguem dieta pels voluntaris els dies que participen (menú) i es de 9 a 14h de Dilluns
a Divendres. Compromís quincenal.
2n Selecció i reunió dels voluntaris acordats per les primeres 2 quincenes de l’estiu,
entrega dels materials necessaris pel voluntariat, signa de contractes i convenis de
compromís.
3r Conveni de participació i coordinació amb el Club Nàutic de Sant Antoni per l’ús de
l’embarcació de l’àrea esportiva esperem disponible pel projecte, i alhora confirmació
del conveni de menú regatista amb el Restaurant Es Nàutic per als voluntaris i la
coordinadora.
4t Entrega de diplomes als voluntaris i per acabar el voluntariat, dues jornades, una
amb col·laboració amb la Reserva Natural d’es Vedrà es Vedranell i els illots de ponent
(excursió en barca amb guia natural) i l’altra de introducció al busseig autònom amb
Arenal Diving SL.
5t Entrega de material didàctic, o video documental elaborat pels voluntaris de la
quincena per afegir al contingut de l’associació i per conscienciar a la societat.
6è Elaboració d’informe amb les conclusions i reunió final amb el Govern Balear,
departament d’espècies protegides i les tècniques de la Reserva a Eivissa.
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4. #Estimsabadia, Festival Badia de Portmany

4 #EstimsaBadia, Festival Badia de Portmany i exposició Fotogràfica.
Amb col·laboració de l'Ajuntament de Sant Josep, i Food&Trucks, 12 concerts en

l'auditori de caló des oli als mesos de Juliol i Agost . Començant amb un Festival de
Flamenco el 1 i 2 de Juliol i continuant tots els dissabtes d'ambdós mesos Juliol i
Agost fins al 9/ Setembre.
Les actuacions serán bandes locals i es cercarà alguna banda amb més cartell  per
motivar a l´audiencia del barri  i el suport d'una exposició interactiva amb fotografies
de biodiversitat de la badia. ( en col·laboració amb AFONIB/MARE)

Afegim enguany una activitat educativa prèvia a la xerrada i el concert per al públic
familiar, essent entre les activitats proposades: conta contes, tallers de reciclatge,
Cre-ART, jocs en familia, gymcana fotogràfica, …
Objectius
1        Conscienciar sobre la biodiversitat enmig d'una activitat lúdica musical.
Intervenció de 15 minuts en el descans del concert amb la intervenció de persones
divulgadores de la importància del patrimoni natural  ( fotògrafs, periodistes, Ongs
,científics)

2         Conscienciar sobre els valors naturals i paisatgístics amb el suport d'una
exposició interactiva amb fotografies aportades por fotògrafs de l'associació de
fotògrafs de la naturalesa de les illes balears

3         Integrar al barri de cala de bou amb sa badia  ,  turistes i residents en la
conservació i les accions per el medi natural. posant en valor  el patrimoni natural.

4         Donar a conèixer altres ONGs, o projectes que es desenvolupen a Eivissa fent
xarxa, promocionant diferentes formes d’actuar i de desenvolupar accions i millores
per la conservació de la Biodiversitat marina.

5        Generar un espai lúdic-festiu sense residus d’un sòl ús, gràcies a la iniciativa de
gots reutilitzables per evitar els gots d’un sòl ús i conscienciar sobre el sobre us de
plàstic als esdeveniments lúdics i musicals de la Illa.

Planificació per 2023:
Equips de feina.

Equip de distribució de gots, voluntaris i/o socis de la Ass, preparació de la xerrada els
convidats de projectes i/o entitats, preparació i comunicació amb el grup de música,
setmana prèvia al concert i el mateix dia, remarcar la importància de la conservació
dels valors naturals de la Badia de Portmany i la implicació de tota la societat en
xarxa.

Equip de captació de donacions per merchandising i la participació en l’activitat
educativa lúdica familiar.
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5. Mesa de l’Aigua Badia de Portmany

5  Mesa de l´aigua Badia de Portmany

“Mesa de l'Aigua” a la Badia de Portmany.
La proposta d'aquesta taula es planteja a partir de la problemàtica tan diversa que té
la badia i l'entramat de responsabilitats de les diferents administracions.
A partir dels episodis d'abocaments sistemàtics d´aigües no depurades i mal

depurades a la costa i el deficient estat de moltes de les instal·lacions que gestionen
les infraestructures. Això fa que en diferents moments de l'any es produeixin episodis
de contaminació amb tancament de platges, que afecten la salut humana, el medi
marí i la biodiversitat. Des de “salvem sa badia” hem intentat conèixer-ne les causes i
posar-nos en contacte amb els responsables i cadascú té la seva casuística de gestió
que no sempre coincideix amb la de les altres administracions implicades, això fa que
s'agreugin les situacions anteriorment exposades.
Per tot això, trobem que una taula tècnica, on tots els actors implicats a resoldre els
problemes de gestió del cicle de l'aigua seria el camí adequat per a la solució.

Aquests actors serien ABAQUA, Ajuntaments de Sant Antoni de Portmany i Sant
Josep de sa Talaia, Demarcació de costes de Balears, Aliança per l'aigua, Tragsa tec
equip 9, Ports illes balears.

OBJECTIUS
- Visualitzar i determinar la problemàtica real de la recollida i tractament de les

aigües fecals als nuclis de població
- Compromís de cercar solucions conjuntes als problemes. Que cada

administració accepti les seves responsabilitats i els aspectes de millora.
- Determinar entre tots un pla d´actuació.
- Solidaritat i suport conjunt perquè aquestes actuacions s'executin i redundin

en un bé comú per a la societat i la badia.

Aquest pròxim any 2023, la nostra missió, ja haven set constituida la Mesa de l’aigua
badia de Portmany, amb els objectius proposats el passat 2022, serà de coordinar,
col·laborar en les gestions que l’IMEDEA consideri necessàries a continuar per tal de
desenvolupar l’Estudi de Diagnosi de la Badia de Portmany.  A més de revisar el
correu elaborat específicament per a usos de la Mesa de l’aigua Badia de portmany i
ens responsabilitzem de les gestions necessàries per tal de fer arribar tots els
comunicats als diferents implicats i altres implicacions que puguin necessitar-se.
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2. Cronología per mesos de les activitats desenvolupades per l’Asoc. Salvem Sa
badia de Portmany.

Les accions de l'any 2022.

Febrer de 2022

El 29 de Gener es constitueix
oficialment l’Associació. Després de
complicades gestions burocràtiques
per fí la primera Acta Fundacional es
legalitza i estem a l’espera del nombre
de registre de l’associació per tal de
seguir fent passes, aconseguir un CIF,
les assegurances, etc.

Som 19 socis i socies que nombrem a
la Junta Directiva de l’Associació

“Dissabte passat, 29 de gener, la iniciativa Salvem Sa Badia de Portmany va
realitzar un avanç transcendental en la seva estructura social i de treball, en
constituir-se com una associació amb entitat jurídica. En l’acte fundacional van
participar un total de 18 persones de tots els àmbits, que comparteixen un
objectiu clar: treballar pel bé comú i la preservació de la badia de Portmany, ja
que el seu patrimoni natural constitueix el principal actiu turístic d’aquest entorn,

que atreu a milers de visitants any rere
any.

Pepín Valdés, portaveu de la iniciativa,
va ser l’encarregat de presentar els
objectius fundacionals, ara recollits com
a fins en els estatuts de la nova
associació: treballar sempre pel bé
comú i per la badia, des del respecte,
informant de manera veraç, buscant la
conscienciació social i incorporant a
tots els actors partícips: institucions,

associacions, empreses, organitzacions ciutadanes i persones.”

La composició de la Junta Directiva es va realitzar per aclamació, quedant triats
els següents membres: José Luís Valdés Prats com a president, Yolanda Marí com
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a vicepresidenta, Vicente Ribas Ramón com a secretari i Pepita Gutiérrez,
Francisco Tienda, Carlos Rodríguez Ribas, Jordi Talló Soria i Joan Ribas Mimouni
com a vocals. Una vegada finalitzat l’acte protocol·lari i documental, i la posterior
fotografía dels assistents, es va celebrar un menjar en el qual van assistir tots els
socis fundadors.

Març de 2022

Març ha sigut el mes de les presentacions, hem desenvolupat la presentació de
Salvem Sa Badia de Portmany com associació a totes les institucions,
administracions, Ajuntaments, Ports IB, Equip 9 de Tragsatec amb encomana del
MITERD, i altres associacions de la badia per donar a conèixer el nostre canvi a ser
associació i com podem colaborar entre nosaltres i donar-nos suport.

Ens hem inscrit al Municipi de Sant Antoni de portmany i hem sigut molt ben
rebuts i felicitats per tots i totes en general.

Una presentació amb ronda final de precs i preguntes sobre la seva visió els punts
a on donarien els socis de l’ass. de vesins més importància i els canvis que per ells
mateixos han pogut observar en la qualitat de l’aigua de la costa.

Abril de 2022

Es presenta a l'Assemblea General el pressupost 2022.
Els diferents projectes i els seus costos i accions a desenvolupar.
S’aprova la cuota per soci de 20 euros.
Començem a gestionar les passes de cada projecte per a poder dur a terme tot el
plantejat.

Programa de Custodia Marina
continua avançant, aportant la
informació pilot per elaborar el
protocol de mostreig el pròxim curs
escolar. Es treballa per les
conclusions observades i comença
a valorar la feina recollida.
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Maig de 2022
El projecte de custòdia marina amb els instituts va cercant les conclusions,
comprenent la informació que han anat trobant i treballant en com
transmetre-ho a la Jornada de Trobada de la Biodiversitat. Tot un repte que han
resolt de forma molt diversa, mai més ben dit.

Entrevista de Radio IES Sant Agustí
https://drive.google.com/file/d/1Vfkkk8ZaJG4F0y4bBE6ufbGIvdIV2vXV/view?u
sp=share_link

27 Maig, FORO FUTURO

El “Foro futuro 2022” jornada desenvolupada a
Formentera, la segona edició un esdeveniment
organitzat pel Foro Marino d’Eivissa i
Formentera baix el lema “Donem veu al futur”.
Van assistir i participar quasi 300 al·lots de tot
Balears, d’entre 12 y 18 anys, que se van juntar
per parlar sobre el medi marí, sostenibilidad,
protecció del mar i biodiversitat.  Va assitir una
delegación del projecte de custòdia marina,

impulsat per Salvem Sa Badia de Portmany junt amb els mateixos centres
educatius IES Sant Agustí, IES Quartó de Portmany, IES Sa Serra i Santísima
Trinidad. El projecte es desenvolupa amb la col·laboració del professorat de
Ciències als centres, cada institut ha escollit una platja per custodiar e investigar,
la visiten almenys un cop per estació meteorològica amb l’objectiu de descifrar la
biodiversidad de l’entorn i realitzar un seguiment dels canvis a la vida marina
segons els diferents moments de l’any, aplicar coneixements i cercar preguntes e
hipòtessis.
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Juny de 2022

#Estim sa badia, presenta el Voluntariat Ambiental de la badia de Portmany.
Feim els acords amb empreses que col·laboren, la Reserva Natural dels illots de
ponent, i passem pels instituts a donar la informació a tots el grups implicats ja a
la Badia de Portmany.

La informació es deixa disponible a la web,
facebook, instagram i generem un email:
estimsabadia@gmail.com, per gestionar reserves
dubtes, etc. tot el relacionat amb els projectes.

7 Juny, Jornada d’Observadores del Mar, Eivissa Submergida en la ciència
ciutadana marina, es va celebrar al Club Nàutic
Sant Antoni organizada pel GEN-GOB i
Observadores del Mar, amb el suport del CNSA i
Marilles Foundation.  Aquest esdeveniment
està dedicat a la ciència ciutadana marina i ha
contat amb un ampli programa de continguts,
de les 10 a les 18:30h. Des de Salvem sa badia de
Portmany hem participat explicant el programa

de voluntariat i custodia marina i com desenvolupem l’ús de la plataforma
d’observadors del mar entre tots els participants dels dos projectes.
A més ens hem adherim oficialment a la plataforma de Observadores del Mar
signant el conveni de col·laboració.

23 Juny, Trobada de la Biodiversitat, Caló de s’oli.

L’Auditori de Caló de s’Oli, ha acollit entre les
10 i les 15h la primera ‘Trobada de la
Biodiversitat’, una jornada amb música,
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clowns, teatre, presentacions científiques, documentals on han assistit alumnes
dels centres que han participat al projecte de Custòdia Marina , en col·laboració
amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa talaia, i el Club Nàutic de Sant Antoni. Els
grups han aprofitat per compartir i exposar els diferents treballs i resultats
obtinguts a cada grup de feina sobre diferents aspectes dels valors naturals i

culturals de la badia de Portmany.

La concejala de Medi Ambient de Sant Josep,
Mónica Fernández, ha presentat la jornada i
aquesta ha sigut guiada per dues simpàtiques
actrius les “Biodivertides” Laura Mandarina i
Silvina I. Sodano, que han fet de la trobada un
espai lúdic, sense deixar-nos el rigor científic
que han aportat les biòlogues de Salvem sa
badia.

#Estimsabadia : Empreses, pegatines i mapes.

La jornada i reunió de l’associació i les
empreses nàutiques de la badia de
Portmany que s’han adherit al projecte
ha sigut un gran èxit per segon any
consecutiu.
El presidente, Pepín Valdés, i las
biòlogues Elisa Langley i Marta

Fernández, han guiat la trobada amb les principals empreses de lloguer
d’embarcaciones amb o sense patró que operen en la badia.
Aquestes empreses son col·laboradores i participadores actives del projecte
Pegatinas”#Estimsabadia, així es fan responsables de desenvolupar bones
pràctiques ambientalment adequades, no fondejar sobre posidònia i fer aquestes
recomanacions a tots els seus clients.
Les empreses participants que operen legalment a la badía de Portmany són:
Blue Boats Ibiza, Blue Medusa, Martin Boat Charter, Moon Charter, Mr Krabs
Boats, Star Boats, Goa y Rumbo Norte. També han assistit Joan Butjà y Juan
Carlos Cucons, de la Asociación de Empresas Náuticas de la Bahía de Portmany
Patronal Nàutica, i dos professionals autònoms del sector de chàrter. Aquestes
empreses gestionen més de 50 embarcacions de lloguer sense patró i han
acceptat el compromís per aquesta temporada 2022, faran servir els adhesius a les
seves embarcacions, podran també disposar del mapa informatiu de
#Estimsabadia en diferents idiomes, perquè els seus clientes tinguin en compte
el missatge.
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S’ha afegit també una fulla de valoració del material adhesius i mapes
#Estimsabadia i un full d’opinió qüestionant quin és el principal problema
medioambiental de la badia de portmany?, i s’han recopilat les respostes.
La reunió ha generat un espai comunicatiu que considerem molt important per
relacionar el sector empresarial entre ells i amb l’associació, així aconseguim
donar suport a qui vol desenvolupar activitat econòmica respectant el medi marí,
donem a més veu a les empreses nàutiques ja que ells també estan afectats per
la massificació nàutica que dificulta la seva feina i alhora són conscients que
depenen directament del bon estat del recurs natural que els ofereix el medi marí
i coster de la badia de Portmany.

El Restaurant Es Nàutic va col·laborar posant a la nostra disposició begudes i
tapes per a poder fer una ronda final de valoració i opinió conjunta molt agraïda
per tots i totes les participants.

Juliol i Agost de 2022

Comença el Voluntariat Ambiental d’Estimsabadia, i alhora els Festival Badia de
Portmany 2022.

L’objectiu és conscienciar a la ciutadania i
especialment als navegants sobre la
importància de conservar la Posidònia i el
conjunt de la Badia de Portmany.
El conjunt d’equips de voluntaris han estat
formats per joves d’entre 13 i 18 anys, han
participat amb un conjunt d’activitats de
conservació i educació mediambiental
desenvolupades per Salvem Sa Badia de
Portmany i reben formació sobre biodiversitat
a l’entorn marí i la navegació.

Inaugurem l’exposició de Fotos Virtual de Biodiversitat a la Badia de Portmany i
els Illots de Ponent, conjuntament amb AFONIB.

L’exposició digital de fotografia
‘Biodiversitat a la Badia de Portmany i els
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Illots de Ponent’, que pot gaudir-se a través d’una sèrie de pantalles instal·lades
al costat de l’escenari de Caló de s’Oli i ara també des de la nostra pàgina web. La
composen dotzenes de fotografies preses per diversos autors, que reflecteixen la
fauna i la riquesa biològica de la badia de Portmany i la Reserva Natural dels Illots
de Ponent, tant davall l’aigua com fora d’ella.
https://www.salvemsabadia.com/biodiversitat-a-la-badia-de-portmany-i-els-illots-
de-ponent-una-exposicio-per-a-gaudir-amb-la-bellesa-que-ens-envolta/

Aquesta mostra ha pogut celebrar-se gràcies a la col·laboració de la Associació de
Fotografia de Natura de les Illes Balears (Afonib), amb imatges d’Adrià Mas, Angels
Arall, Carmen Villar, Elena Vázquez, Joan Sans, Lluna Mas, Maria Planells, Vicent
Guasch i Xavier Mas, a més de Lupita Faet i Arenal Diving, que han cedit un
material fotogràfic d’extraordinària qualitat.

La mostra porta com a eslògan “No és pot cuidar el que no s’estima, no és pot
estimar el que no es coneix”. Pretén concienciar sobre la importància dels
ecosistemes i la biodiversitat que alberga la badia i la necessitat de protegir-los.

Participem en la campanya per la “Reducció de residus”, gràcies a la distribució de
gots de plàstic reutilitzables i rentables, que disposa l’Ajuntament de Sant Josep
de sa talaia, i que nosaltres com a Salvem Sa badia distribuïm als usuaris i
assistents al festival.

El Festival Badia de Portmany, a més de
programar concerts, activitats sobre
biodiversitat i exposicions de fotografia, ara
també serveix com a marc per a
experimentar un nou protocol de
reutilització de gots de plàstic. L’objectiu és
reduir la contaminació per aquest material i
impulsar la utilització de gots amb capacitat
per a diversos usos, mitjançant un sistema
diferent a l’empleat fins ara.
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Aquesta iniciativa la desenvolupa l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, que
pretén incorporar aquest nou sistema de funcionament a totes les seves festes
populars, començant per les de Sant Agustí, que tenen lloc a final d’agost, i
compte amb la col·laboració de Salvem Sa Badia de Portmany. El consistori s’ha
fixat com a objectiu per a aquesta legislatura reduir la generació de residus a les
festes, per a fer-les més sostenibles.
Al Festival Badia de Portmany ja s’ha posat en marxa el nou protocol, que
estableix com s’ha de fer la recollida i neteja d’aquests gots. La mesura
s’acompanyarà amb l’edició d’un codi de bones pràctiques ambientals, en el qual
ja treballa la regidoria de Medi Ambient.

Festival Badia de Portmany , del 2 de Juliol al 9 de Setembre de 2022, tots els
dissabtes a partir de les 19:00h.

Aquest festival es desenvolupa en
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Josep i consisteix en la programació de
concerts setmanals a l’Auditori Caló de s’Oli,
durant els mesos de juliol, agost i els primers
dies de setembre. A l’última edició es van
programar un total de dotze concerts, de
gèneres tan variats com el jazz, el folk o el
rock, incloses unes jornades flamenques.

Les actuacions alteren la presència de
bandes locals amb altres nacionals de major
cartell, amb la intenció de motivar a
l’audiència del barri. També es presenten
exposicions de fotografia sobre biodiversitat
a la badia de Portmany i el seu entorn, en
col·laboració amb entitats com la Associació
de Fotografia de Natura de les Illes Balears
(AFONIB)

Com és habitual al festival, els minuts de descans entre les dos parts de la
actuació musical s’aprofitaran per a oferir informació sobre qüestions ambientals,
la riquesa biològica de la badia i el seu entorn i els perills que l’amenacen.

Durant els dissabtes del Festival hem pogut gaudir de:
- El prestigiós fotògraf submarí Xavier Mas, va parlar dels corals als Illots de

Ponent.
- A Cat, del programa Nautilus ib3.radio Nautilus és el nou programa de

ciència i medi ambient que s'emetrà tots els dissabtes de 12 a 2 de la tarda
des d'Eivissa, amb Cat hem compartit un seguit de preguntes i respostes
sobre la importància de tenir Reserves Marines a les nostre illes.

- AFONIB Juan Costa, com a representant de AFONIB, ens ha acompanyat
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en la Presentació de l’Exposició Fotogràfica i debat sobre els impactes al
fons marí a través de la fotografia.

- Aliança Mar blava, enquesta amb Flor d’Agnollo. Presenta la Memoria de
2021 i els reptes obtinguts.

- Tecniques i educadores de la Reserva Natural red natura 2000. Fem un
recorregut en el temps de la Reserva Natural dels illots de Ponent,
patrimoni i valors naturals destacats, espècies protegides, i celebrem el 20è
aniversari de la Reserva.

- TURSIOPS, presentant el seu estudi dels cetacis a les Pitiüses.
- Técnica EVA GARCIA, tragsaTEC, parlant de la protecció especies “temàtica

la importància de la posidonia oceanica”.

Resum de les donacions per gots i merchandising durant el Festival Badia de
Portmany.

Com a conclusions podem veure que la
incorporació dels gots als donatius, ha
fet un increment dels participants
donadors i alhora ens ha pogut fer més
fàcil que tot el públic assistent
col·laborés amb l’Associació en el
desenvolupament del Festival.
Acabem l’agost amb une jornades en
comunió amb l’associació AFONIB i

MARE de Fotografia submarina de molt èxit al Far de ses coves blanques.

El 27 i 28 s’han celebrat al Far de ses Coves
Blanques unes noves jornades-taller sobre
fotografia submarina en apnea, organitzades
per Salvem Sa Badia de Portmany, l’Associació
AFONIM y MARE, amb col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
MARE ha posat a disposició dels participants
nou càmeres subaquàtiques Tg6, cortesia
d’Olympus, AFONIB ha portat dos professionals
de fotografia submarina, que han impartit el
taller teòric: Xavier Mas i Joan Sans, nosaltres
hem coordinat la organització i afegit al grup de
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voluntaris de Salvem sa badia a la jornada junt amb més residents que han tingut
interés d’aproximar-se a la fotografia sub, el snorkel i el busseig.

Aquestes jornades, emmarcades dintre del projecte #EstimsaBadia, es plantegen
per donar a conèixer més a fons la biodiversitat que existeix al interior de la Badia
de Portmany. L’associació també s’ha fet càrrec de la gestió dels seguros
necessaris per a desenvolupar l’activitat i les boies i delimitacions necessaries per
la part pràctica del taller.

El bon temps de l’estiu també ens ha ajudat a la creació del Grup de Voluntaris
Bussejadors Equip “Haces Posidonia”.
Salvem sa Badia de Portmany, en coordinació amb el Govern balear i la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Josep i Arenal Diving, ha creat un nou equip
de bussejadors voluntaris amb l’objectiu d'ampliar la Xarxa de Monitoratge de la
Posidònia de les Illes Balears, a Eivissa.
El grup de voluntaris ha iniciat les seves activitats a l’estiu de 2022, restaurant
l’estació des Vedrà, a la qual no s’havia acudit desde 2012, i creant una altra estació
de seguiment a Cala Gració. També es treballa en la integració de més voluntaris
en l’equip i en desenvolupar dos nous punts d’estudi a la badia i altres a l’illa
d’Eivissa.

La iniciativa encaixa en l’objectiu número 5 de
la nostra associació, en el qual apostem per
promoure la participació d’entitats
científiques i docents per a la realització
d’estudis que permetin conèixer millor la
situació de la badia i elaborar propostes de
millora de la seua qualitat mediambiental.
Els interessats en formar part d’aquest equip
de voluntaris han de disposar d’alguna
titulació en busseig i una assegurança per a la
pràctica d’aquesta activitat.

L’equip de bussejadors voluntaris está operatiu i l’organitza la biòloga de Salvem
sa Badia Elisa Langley, en coordinació amb l’equip de l’empresa pública Tragsa,
que gestiona Xarxa Posidònia per encàrrec del Servei de Protecció d’Espècies de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Un dels grans reptes que afronta Eivissa
és l’ampliació del nombre d’estacions de mostreig que integren la xarxa i que en
les Pitiüses és molt baix. Actualment només existeixen dos estacions a Eivissa i
altres dos a Formentera, per més de trenta a Menorca i més de vint a
Mallorca.Més informació a través d’email (estimsabadia@gmail.com).
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Setembre de 2022
Presentem el Programa d’Educació Ambiental Salvem Sa Badia de Portmany
2022/2023.
Enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1rZigb5xJYe8XM9APLh75I6ITol1I0CZK/view?usp=sha
re_link
Enllaç 2:
https://drive.google.com/file/d/1B0bIWf2sR42zcMgsinW6sXjdG5otr6NY/view?usp=
share_link

Presentem el nou vídeo editat i dissenyat que recopila tot el desenvolupat aquest
passat 2022 amb el projecte #Estimsabadia.

Enllaç: https://youtu.be/Ny15jvreSx4

Octubre de 2022

4 Octubre 2022: Vessament Aliviadero de Caló de s’oli
Una situació d’emergència que varem denunciar el més aviat possible, pero que
va suposar una contaminació continuada d’aigües fecals residuals sense tractar
durant 3 setmanes.

https://youtu.be/WhX7GgxNW8k

Aquest enllaç és el video amb qui varem
començar la demanda de control dels vertits,
una situació crítica que ens afecta avui per no
haver pres mesures en temps passats.
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Salvem Sa Badia va reclamar a Abaqua plans de control i mesures correctores del
vertit de Caló de s’Oli, la major catàstrofe ambiental de la bahía de Portmany en
els últims anys.

En el següent enllaç podeu veure l’aliviadero que va seguir abocant aigües
residuals sense cap depuració a la badia:
https://youtu.be/RbA_69nZgJs

A la noticia de la nostra pàgina web hi ha en detall la petició que des de
l’Associació varem fer a ABAQUA, Agència Balear de l’Aigua.
https://www.salvemsabadia.com/es/salvem-sa-badia-reclama-a-abaqua-planes-de
-control-y-de-medidas-correctoras-del-vertido-de-calo-de-soli-la-mayor-catastrof
e-ambiental-de-la-bahia-de-portmany-en-los-ultimos-anos/
Es va reparar tot el tub de sota l’Auditori com a obra d’emergència i hem
aconseguit que es fes un Estudi continuat de la zona per part d’ABAQUA
“Estudio Ambiental En El Tramo de Costa de Caló de s’oli, por rotura en la red de
Saneamiento en la Alta de la EDAR Sant Antoni”.  Duna Consultores.
https://drive.google.com/file/d/1HzcF8E9a8nkwL-WpnMrxHaAsLbl0LIh7/view?usp=
share_link

6 Octubre 2022 Jornada de Custodia a Eivissa, ICTIB.

Som oficialment també part de l’ICTIB, és a dir, som part de la xarxa d’entitats que
té com a principal objectiu fomentar la Custòdia del Territori (CdT) com a eina per
conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics a les nostres illes amb la
finalitat de que esdevingui una estratègia de conservació més coneguda,
utilitzada i recolzada per la societat i els poders públics.
Enllaç Socis ICTIB / web

Varem asistir per celebrar a la casa de
colònies de Can Tomeu, al barri de Ca
n’Escandell d’Eivissa ciutat, la IX Jornada de
Difusió d’Iniciatives de Custòdia del Territori
de les Illes Balears. Aquest esdeveniment va
comptar amb la participació de Marta
Fernández, oceanògrafa de Salvem sa Badia

de Portmany, que va explicar als assistents el projecte de custòdia marina que
desenvolupem des de la nostra Associació amb
diferents centres educatius de l’entorn.
L’associació en col·laboració amb el professorat
de Ciències i la direcció de quatre centres
pròxims a la badia: Sa Serra, Quartó de
Portmany, Sant Agustí i Trinitarias. De l’activitat
es van beneficiar 160 estudiants de vuit grups
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(3 de Sa Serra, 3 de Quartó de Portmany, 1 de Sant Agustí i 1 de Trinitarias), de les
assignatures de Biologia (ESO) i Cultura Científica (1r de Batxillerat). Tots ells,
d’entre 14 i 17 anys. Durant el curs 2021-2022

La Jornada va ser organitzada per la Iniciativa de Custòdia del Territori dels Illes
Balears (ICTIB), amb la participació del
Govern balear, l’Ajuntament d’Eivissa,
Gen-Gob, Gob Menorca, l’Associació de
Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i
Formentera (apaeef), la Fundació Maria
Ferret, Save the Med i Salvem sa Badia de
Portmany.
Altres ponents van ser Marina Tysoe del ICTIB,
que va parlar de la custòdia del territori com a
eina de gestió; Maribel Juan i Jessica Dunlop
de apaeef, que van explicar el projecte de

banc de terres de l’illa, i Cristina Gomila de Gob Menorca, que va analitzar el
funcionament de la custòdia agrària en aquesta illa. Josep Lluis Riera, de la
Fundació Maria Ferret, va parlar de defensa de la naturalesa i protecció de la vida
en el marc de la custòdia del territori; Xisco Sobrado, de Gen-Gob, va introduir la
custòdia marina a les Pitiüses, i Yaiza Santana, de Save the Med, va explicar el
projecte Xarxa Dragonera Blava. La jornada va concloure amb la celebració d’una
taula rodona.

16 Octubre, #Conec#Estimsabadia
Navegació sostenible apropant-nos al mar i la
seva biodiversitat.
Socis i altres convidats. Col·labora la Bella Verde.
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Elaborem i començem a posar en pràctica el primer Quadern de Custòdia
Marina Badia de Portmany per part dels alumnes de IES Quartó de Portmany.
Diferents grups de diferents edats distribuïts al llarg d’una platja s’Arenal per
estudiar i caracteritzar la seva biodiversitat, importància, valors naturals e
impactes. Aplicar la ciència, fer ciència ciutadana i observació, alhora aprofundir
en la investigació i la classificació.

Enllaç del quadern:
https://drive.google.com/file/d/1ujQ3tBHLIvBkRbC0oat0yPLdWct6fdmD/view?usp
=share_link

23 Octubre Neteja de platja PORT DES TORRENT #Conec#EstimsaBadia

La jornada de neteja i activitats nàutiques a
Port des Torrent culmina amb la retirada de
gairebé 80 quilos de residus.
La trobada, es va celebrar sota el títol ‘Conec i
#EstimsaBadia’, va tenir lloc d’11 a 15 hores i va
compaginar els treballs de neteja del litoral
amb l’acostament a la biodiversitat de l’entorn
i la pràctica d’esports nàutics, gràcies a la
col·laboració de les empreses Salvador Eivissa i
Take Off Eivissa.
La primera activitat de l’esdeveniment va ser la
retirada de brutor, per a la qual es va dividir als
participants en grups d’un màxim de cinc, que
van sortir equipats amb guants, bosses, cubs i
salabres. Es va actuar tant a la platja com a un
bosc pròxim a la riba i a les desembocadures
dels torrents i, en tan sols una hora, es va

recollir una gran quantitat de desaprofitaments de diverses tipologies.
Una vegada acabat el treball, els equips van pesar les escombraries recollides i les
van separar amb l’objectiu de reciclar tots aquells elements que es pogués. Entre
els desaprofitaments hi havia vidre (5,1 kg), cartró (7,75 kg), plàstics (11,1 kg),
material de rebuig (8,7 kg) i 44 quilos més que han estat traslladats a un punt net,
entre els quals hi havia elements tèxtils, pneumàtics, ciment, un extintor vell i fins
a oli de cotxe.

Després de millorar l’espai natural, va
començar el temps de diversió, amb una
ronda de 5 proves de jocs sobre biodiversitat,
dinamitzades per la biòloga i educadora de
Salvem sa Badia, Elisa Langley. A través
d’aquesta activitat les famílies han après sobre
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formes de vida com els corals de poca profunditat, els crancs, els ocells marins i la
posidònia.

La jornada va concloure amb dos hores
d’esports nàutics, en les quals els participants
van poder gaudir de paddle surf, caiacs,
bicicletes aquàtiques i seabobs per a bussejar,
després de rebre instruccions per part dels
monitors de Salvador i Take Off i conèixer les
normes de seguretat i senyalització.
Els objectius d’aquesta iniciativa han estat
crear comunitat entre els diferents sectors
que interactuen en a la mar, com la societat
resident, les organitzacions mediambientals i
les empreses nàutiques. A més, es vol generar
consciència sobre la importància de reduir
l’efecte antròpic destructiu a la mar, així com
l’impacte dels residus i els mals hàbits de
destrucció del fons, per afavorir la interacció
dels humans amb la riquesa sistèmica dels
ecosistemes marins. Així mateix, s’ha buscat
incrementar les experiències a la mar per a
tots els públics, acostant i vivint la nostra
cultura marítima integrada en el respecte pels
hàbitats marins i la seva biodiversitat, i
celebrar un dia d’esports nàutics sense
emissions de CO₂.
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Congreso Sociedad Española de Cetáceos 27 a 30 de Octubre 2022.

El primer cop que el Congres de la Societat
Española de Cetacis s’ha celebrat a Eivissa, i
hem set part d’aquest esdeveniment.
El congrés contava amb el suport dels
diferents Ajuntaments de l’Illa i hi havia
incloses al programa xerrades obertes al
públic i esdeveniments sorpresa que varen
aprofitar per fer-se difusió mediàtica, tal com
l’alliberament de dues tortugues marines
babaues, amb marcadors satelitals per fer
seguiment dels seus desplaçaments, partint
de la badia de Portmany.

Tot hi així aquest fet ha sigut criticat per
l’associació, ja que el fons marí del caló de s’oli
encara precisava de ser netejat i les tortugues
s’han trobat amb un fons marí ple de plàstics,
tovalloletes i fems de tot tipus degut al
vessament de sobre 20 dies d’aigües residuals
sense cap tractament a la mateixa costa.

El Congrés va resultar un espai per poder
conèixer de prop tots els projectes que tenim
a Espanya i les Illes Balears sobre Cetacis i
tortugues marines, espècies marines

protegides que amb diferents cicles de vida conten de ferramentes diferents i
diversitat d’organitzacions per la seva recuperació, estudi i continua investigació.

Novembre de 2022

FORO MARINO 3 i 4 Novembre 2022

Aquest 2022 hem set part dels assistents al
Foro Marino 2022” s’ha celebrat la quarta
edició del Fòrum Marí “Intentant aportar
una visió holística de la mar Balear. Una
anàlisi global al qual ens hem acostat des
de diferents perspectives com són el canvi
climàtic i els seus efectes nocius, la
necessitat de protegir la nostra mar en un
30% en 2030, l'economia blava, la pesca
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il·legal, l'empara legal de la nostra mar, entre altres. Tractats des de la perspectiva i
visió de prop de 50 professionals que van participar en aquesta edició.
A més, al costat de la Fundació Marilles, membre de l'Equip Promotor del Fòrum,
creem un espai col·laboratiu en el qual els assistents van proposar i van votar
diferents temes que seran enviats, al costat de propostes d'altres associacions i
fundacions baleàriques, perquè els partits polítics puguin incloure-les en els
programes electorals dels comicis autonòmics i locals de maig de 2023.
Els temes que més preocupen són els següents: la regulació de fondejos
mitjançant boies ecològiques ja que és un dels principals problemes que enfronta
la posidònia oceànica, la millora del tractament d'aigües residuals i el control
d'abocaments i aigües deficientment depurades a la mar, la creació d'una xarxa
de reserves marines integrals en el 30% del territori, harmonitzar bones pràctiques
en la costa, la reducció de residus, molt especialment els plàstics i les accions
d'educació i sensibilització, entre altres”.

Aquest debat, va portar a plantejar la necessitat de decreixement a les nostres
illes. Una proposta que per a la majoria dels membres de l'Equip Promotor és una
necessitat però que ha de ser debatuda amb evidències i amb el consens de la
societat.
Perquè com va declarar l'expert en política oceànica, Maximiliano Bello, que va
inaugurar aquesta quarta edició: “si no protegim les mars i oceans no hi haurà
futur”.

11 de Novembre: presentem la nova pegatina per als WC , campanya educativa
per la societat i empreses de la badia perquè no oblidem que els WC no son una
paperera i que tot si es maltracta i fa un mal ús acaba a la mar.

Campanya ‘Escombraries en el WC No’
Salvem sa Badia també desenvolupa una
campanya destinada a conscienciar als
residents i turistes perquè no llencin residus no
biodegradables pels vàters, com tovalloletes,
compreses, tampons, bolquers i altres objectes
que acaben embussant les canonades i
estacions de bombeig, generant abocaments
d’aigües sense depurar a la mar. La campanya
consisteix en el repartiment d’adhesius que es
col·loquen als lavabos dels negocis de la badia
que ho sol·licitin, així com a residències,
urbanitzacions i habitacions d’hotel.
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15 Novembre : Presentació del programa APS Badia de portmany.

Gestat i amb suport durant el passat any des de l’associació SSBP, per fí s’ha
desenvolupat al Club Nàutic de Sant Antoni la jornada d’inici d’aquest projecte d
‘Aprenentatge i Servei’ (APS), que impulsa la Conselleria de Educació del Govern
balear en col·laboració amb el CNSA.
3 són els grups que s’han inscrit a aquesta iniciativa, i els alumnes tindran aquesta
com a l'assignatura optativa on rebran formació sobre la Badia de Portmany i els
seus valors ambientals, paisatgístics i etnogràfics.

Aquesta novedosa metodologia integra
l’aprenentatge de continguts, habilitats i
valors amb el servei a la comunitat a un
mateix projecte educatiu. Té com a últim fí
oferir un servei directe a la societat, per
transformar-la i millorar-la. A les Illes Balears
fins ara sòls s’ha desenvolupat un projecte en
metodologia APS a la Serra de Tramuntana i
per primer cop es realitzarà a Eivissa, a la
Badia de Portmany.
https://apscnsa.blogspot.com/

A la seu social del Club Nàutic Sant Antoni la
jornada inicial del projecte de ‘Aprenentatge i
Servei’ (APS), que impulsa la Conselleria de
Educació del Govern balear en col·laboració
amb el CNSA i en el qual l’associació Salvem sa
Badia de Portmany aporta diferents
continguts formatius i ha estat  impulsora
d’aquesta formalització el passat 2021.

A aquest acte van assistir els professors dels
tres instituts que ja s’han inscrit a la iniciativa.
També van acudir representants de la
Conselleria de Educació i del Centre
Professorat d’Eivissa (CEP), així com de Salvem
sa Badia de Portmany. Els instituts de
secundària que s’han inscrit són Isidor
Macabich, de Vila, i Quartó de Portmany i Sa
Serra, de Sant Antoni.
Aquesta nova metodologia integra
l’aprenentatge de continguts, habilitats i valors
amb el servei a la comunitat, en un mateix

projecte educatiu. Té com a fi últim oferir un servei directe a la societat, per a
transformar-la i millorar-la.
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Inaugurem el primer taller d’educació infantil al CEIP ES VEDRÀ, un taller
d’espècies marines protegides on a través de dos contes teatralitzats arribem a
entendre la importància de cuidar la nostra natura sense embrutar-la, i que tot
s’ha de reciclar i reutilitzar, com alhora a obrir els ulls entre la pradera de posidonia

per trobar a tots els diferents éssers que allí hi viuen. Un viatge des de l’aula al
mon submarí de la nostra badia.

Desembre de 2022

Mesa de l’aigua Badia de Portmany:
Després de nombroses reunions amb els diferents protagonistes de la Taula de
l’aigua, en privat, els passats mesos.

S’ha formalitzat la constitució de la taula
tècnica de l’aigua, anomenada “Mesa de
l’Aigua Badia de Portmany”, que ha de servir
per analitzar les pressions antròpiques sobre
la badia de Portmany i definir-ne les solucions.
Els integrants de la Mesa de l’Aigua Badia de
Portmany són l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany i l’Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia, Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA), la
Direcció General de Territori i Paisatge (Govern

Balear), PortsIB, Demarcació de Costes, Agent de Medi Ambient del MITECO i
Tragsatec Equip9, l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera, l’Associació Salvem
Sa Badia de Portmany i l’IMEDEA.
La reunió es va celebrar 15 de desembre, al far de Ses Coves Blanques, organitzada
per l’Associació Salvem sa Badia de Portmany.
La taula es constitueix amb l’objectiu principal de millorar i recuperar la qualitat
ambiental de la badia, i com a segon objectiu és vol fer feina conjunta cercant
solucions, cooperant i col·laborant entre totes les entitats integrants de la Mesa
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per enfocar esforços i fer passes en aconseguir reduir els impactes sobre les
aigües i el medi natural de la Badia de Portmany.
Per això, s’ha acordat encarregar a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA-CSIC) una diagnosi completa de la situació actual que serà finançat per
l’Agència Balear de l’Aigua. L’estudi, que durarà entre sis i dotze mesos, servirà
com a base perquè cada administració implicada prengui les mesures oportunas
en el marc de les seues competències per trobar una solució definitiva a la pèrdua
de qualitat ambiental de la badia.
Tots els integrants s’han compromès en facilitar a l’IMEDEA dades i els estudis
disponibles fins ara de la Badía per tal de completar aquesta recerca.

Una vegada conclòs l’estudi, l’IMEDEA-CSIC
convocarà els membres de la taula per
presentar-los els resultats. D’aquesta reunió
n’ha de sortir un cronograma d’actuacions
realista i ajustat a les competències de cada
administració implicada.
El febrer de 2020, Salvem sa Badia ja va fer
una primera anàlisi sobre l’estat
mediambiental de la badia de Portmany
destacant la necessitat de millorar la xarxa de

clavegueram municipal i la de sanejament autonòmic que transcorren per la
primera línia de costa. En aquest sentit, cal prioritzar la desaparició dels
vessaments d’aigües mixtes especialment quan son conseqüència de la manca
de capacitat d’aquestes infraestructures en períodes, per exemple, de pluges
intenses i avaries.
Un altre dels punts que s’ha tractat durant la trobada ha estat la necessitat de
reduir la pressió sobre les praderies de posidònia motivats pel fondeig massiu
d’embarcacions i posar les bases per garantir un model sostenible de trànsit
marítim.
Hem tingut l’assistència i participació de: la directora general de Territori i
Paisatge, Magdalena Pons, i la tècnica del cap de servei d’abocaments Carolina

Encinas; el secretari general de l’Agència
Balear de l’Aigua (ABAQUA), Juan Calvo, i Pilar
Sánchez cap de l’àrea de sanejament; Cristina
Barahona, directora gerent de PortsIB i el
tècnic de medi ambient, àrea d’explotació i
projectes i obres de Ports IB, Tomeu Llompart
Capó; l’alcalde Ángel Luís Guerrero i el regidor
d’Aigües de l’Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia, acompanyats també de Mónica
Férnandez, regidora de Medi Ambient, Pep
Guasch, regidor de Litoral i Platges, i Juanjo

Cerdán tècnic municipal d’Aigües; de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
hem tingut presents a Diego Ponce, tècnic de Medi Ambient, i Neus Mateu,
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regidora de Governació i Medi Ambient de Sant Antoni de Portmany; del Ministeri
de Medi Ambient a l’agent mediambiental Francisco Ruiz i la tècnica Eva García,
per l’encomana de gestió de la Subdir. General de Biodiversitat Terrestre i Marina;
en representació de l’Aliança per l’Aigua ha estat Marina Moheno; de l’Associació
Salvem Sa Badia, José Luís Valdés president de l’Associació; Joan Ribas com a
secretari de la Mesa de l’Aigua Badia de Portmany, Elisa Langley com a mediadora
de la taula; i del IMEDEA a Gotzón Basterretxea, director IMEDEA-CSIC-UIB,
Lorena Martínez Ribes, oceanògrafa, i Laura Pereda Briones, doctora en Ecología
Marina.

3.Premsa i repercussió als medis de
comunicació 2022

Enllaços Periódico de Ibiza

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/01/03/1685101/salvem-badia-po
rtmany.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/07/06/1754649/empresas-alqui
ler-embarcaciones-vuelven-colaborar-salvem-badia-portmany.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/08/27/1781167/buceadores-volu
ntarios-para-vigilar-posidonia.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/07/08/1755439/voluntarios-bad
ia-portmany-inician-trabajos-proteccion-posidonia.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/07/27/1763679/cita-sabado-par
a-bailar-cantar-las-mejores-versiones-del-rock-festival-badia-portmany.html
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https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/12/16/1847783/mesa-del-agua-
badia-portmany-analizara-presiones-antropicas-bahia.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/01/04/1685315/salvem-badia-ce
lebra-resultados-haber-reducido-esloras-ferris-puerto-sant-antoni.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/10/05/1804521/salvem-badia-ex
ige-abaqua-medidas-inmediatas-para-reducir-efectos-del-vertido-calo-oli.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/10/24/1816153/mas-personas-re
tiran-casi-kilos-desperdicios-del-entorno-port-des-torrent.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/11/17/1830605/salvem-badia-ini
cia-campana-para-tiren-toallitas-inodoro.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/09/08/1787903/amparanoia-cel
ebrara-anos-musica-badia-portmany.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/10/06/1804933/calo-oli-llega-tu
beria-para-frenar-vertidos.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/02/07/1696943/bahia-sant-ant
oni-praderas-posidonia-estan-muy-deterioradas.html

https://www.periodicodeibiza.es/noticias/economico/2022/02/28/1705027/imparabl
e-cambio-modelo-turistico-sant-antoni.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/06/08/1743715/ciencia-ciudada
nia-mano-por-medio-ambiente.html
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https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/06/17/1747353/concejala-monic
a-fernandez-denuncia-amenazas-muerte-del-gestor-fondeos-ilegales-porroig.ht
ml

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/06/21/1749035/auditorio-calo-ol
i-acoge-este-miercoles-trobada-biodiversitat.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/07/16/1758335/charters-ilegales
-vuelven-atacar-posidonia.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/08/15/1773907/continuan-fond
eos-ilegales-porroig-pese-investigacion-por-delito-medioambiental.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/11/29/1837767/sant-josep-desco
ntamina-embarcacion-varada-estanyol-mientras-busca-propietario.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/11/17/1830383/inician-campana
-ibiza-para-evitar-arrojen-toallitas-red-saneamiento.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/09/01/1783967/lleno-total-taller
es-fotografia-submarina-apnea-realizados-ses-coves-blanques.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/08/17/1775027/sant-josep-confi
a-investigacion-contra-pirata-porroig-permita-acabar-los-fondeos-irregulares.htm
l

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/08/15/1773907/continuan-fond
eos-ilegales-porroig-pese-investigacion-por-delito-medioambiental.html
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ARTICLES DE DIARIO DE IBIZA
(ADJUNTA CARPETA PDFS)
Enllaç carpeta:
https://drive.google.com/file/d/1S0-51k5otUZtZJgV5XF-2hEgZoSopf9W/view?u
sp=share_link

https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2022/06/04/jornada-abierta-ibiza-sumergid
a-nautic-66881046.html

https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2022/06/22/clowns-cine-teatro-musica-trob
ada-67528519.html

IB3, enllaços.

#Estimsabadia, VOLUNTARIS

https://ib3.org/salvem-sa-badia-de-portmany-localitza-32-embarcacions-fondejad
es-sobre-posidonia

https://ib3.org/elisa-langley-protectora-pitiusa-de-la-posidonia

#EstimsaBadia FESTIVAL BADIA DE PORTMANY

https://ib3.org/amparanoia-clausura-la-segona-edicio-del-festival-badia-de-portm
any

MESA DE L’AIGUA BADIA DE PORTMANY

https://ib3.org/salvem-sa-badia-denuncia-que-el-vessament-de-calo-de-soli-es-un
a-catastrofe-ambiental
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