
LA CONSERVACIÓ DEL CORAL·LIGEN, UN OBJECTIU EN COMÚ 
 
El coral·ligen és un dels hàbitats més emblemàtics de la Mediterrània tant pel seu 
valor paisatgístic, com per l’elevada biodiversitat que hi podem trobar. A més, 
proporciona multitud de serveis ecosistèmics com recursos alimentaris fonamentals 
per l’activitat pesquera professional i recreativa; compostos bioactius i materials d’ús 
industrial, farmacèutic o per l’artesania; un sistema de regulació de la qualitat de 
l’aigua, estabilització del fons i amb capacitat d’amortir els impactes del canvi 
climàtic fixant CO2; i serveis socioeconòmics lligats a un dels paisatges submarins 
més atractius del mar Mediterrani. 
 
Tot i això, el coral·ligen està sotmès a múltiples pressions i pertorbacions lligades a 
l’activitat humana com la contaminació, l’augment de la terbolesa de l’aigua, l’erosió 
física o el canvi climàtic. Quan les pertorbacions són superiors a la capacitat natural 
d’absorció de l’hàbitat, la seva resiliència i possibilitat d’oferir-nos serveis es redueix. 
Cal tenir present que sovint aquestes pressions són conseqüència d’activitats o usos 
que es desenvolupen en el medi terrestre i, per tant, millorant la seva gestió estarem 
actuant en benefici de la conservació dels hàbitats i ecosistemes marins. 
 
Per tot això, en el marc del Programa pel Medi Ambient de les Nacions Unides, el 
2008 es va aprovar el Pla d’Acció per la conservació del coral·ligen al Mediterrani 
(UNEP-MAP-RAC/SPA, 2008) on insta als estats signataris del Conveni Barcelona 
a promoure accions per millorar el coneixement i la conservació d’aquestes zones. 
 
Com d’altres usos i activitats humanes que es desenvolupen al litoral, la nostra 
activitat es veu beneficiada directament pel bon estat d’aquest hàbitat. En aquest 
sentit, el desenvolupament present i futur de les activitats subaquàtiques al litoral de 
Catalunya, ja sigui per un interès econòmic, esportiu o simplement de gaudi 
personal, es veu condicionat de forma important per la presència i bon estat de 
conservació del coral·ligen. A més, l’estreta relació diària directe que mantenim amb 
els ecosistemes submarins, fa que el col·lectiu d’activitats subaquàtiques sigui un 
grup molt sensibilitzat i preocupat pel bon estat dels fons marins ja que, a més de 
percebre els efectes indirectes de la pèrdua de qualitat, observem de primera mà els 
efectes directes de les pressions a què està sotmès l’ecosistema marí.  
 
Per tot l’exposat anteriorment, volem expressar el nostre suport públic a les accions 
desenvolupades per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat 
de Catalunya en la conservació del coral·ligen i, concretament:  
 
La protecció del corall vermell mitjançant una nova normativa que estableix una  
moratòria de deu anys a l’extracció de corall vermell que elimina la pressió directa 
sobre una de les espècies més emblemàtiques de l’hàbitat. 
 
La lluita contra la pesca fantasma  i l’aplicació d’un protocol científic tècnic per la 
retirada d’arts de pesca perduts per oferir eines que garanteixin que la lluita contra 
aquesta problemàtica es faci minimitzant el seu impacte sobre l’ecosistema i, per 
reforçar les dues accions anteriors. 



 
La restauració del coral·ligen amb la implementació d’un protocol de restauració del 
coral·ligen que permetrà reimplantar individus d’espècies emblemàtiques, i 
estructurants, de l’hàbitat com el corall vermell o les gorgònies. 
 
A més, ens definim partícips dels seus principis de conservació i restauració, i 
manifestem la voluntat del nostre col·lectiu de col·laborar a través de la nostra 
activitat diària en la mesura del possible , perquè creiem en aquest model i el volem 
implementar en la nostra activitat diària. Així mateix, fem una crida a totes aquelles 
persones i entitats que s’hi vulguin afegir, per demostrar que una gran majoria  
estem esperançats i compromesos  amb el futur del nostre ecosistema marí.  
 
Per tot això manifestem que: 
 
Som conscients que el desenvolupament de les activitats subaquàtiques a Catalunya 
estarà condicionat de forma important pel bon estat de conservació del coral·ligen. 
Altrament, prenem consciencia que el coral·ligen, un dels hàbitats més emblemàtics 
de la Mediterrània, està sotmès a múltiples pressions lligades a les activitats humanes 
desenvolupades a terra o a mar. 
 
Reconeixem la necessitat d’actuar sobre l’ecosistema de manera ràpida i amb les 
eines necessàries, especialment allà on està més degradat. En conseqüència, donem 
suport a la moratòria de l’extracció de corall vermell, a l’extracció d’arts de pesca 
abandonats i recolzem totes aquelles tasques de restauració i conservació que es 
realitzin des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Estem convençuts que la conservació de les espècies i dels hàbitats marins depèn de 
tots i de la responsabilitat de cadascú, manifestem i oferim la voluntat del nostre 
col·lectiu de col·laborar a través de la nostra activitat diària en la seva conservació i 
restauració.  
 
Sabent que moltes activitats desenvolupades en terra tenen efectes negatius sobre els 
ecosistemes marins, a més del col·lectius que tenen una relació directa amb el mar, 
emplacem a tothom a prendre consciència i a treballar en la mesura de les seves 
possibilitats per millorar l’estat de conservació dels ecosistemes marins de Catalunya.  
 


