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Les illes Formigues formen un grup de quatre petits 
illots a 1.300 m de la punta d'en Canet, a Palamós i a 
800 del cap de Planes. Estan senyalitzades amb una 
balisa situada a l'illot de la Formiga Gran i quan hi ha 
mala mar les cobreix l'aigua. Els fons de les Formigues 
varien des dels 9 metres fins a més de 45 i estan formats 
generalment per roques de formació granítica i alternen 
zones rocoses i sorrenques  amb una important diversitat 
d'ambients submarins. Molt a prop s'hi esdevingué la 
batalla naval de les Formigues l’any 1285.

Actualment l’interès per les illes Formigues s’ha revifat ja 
que, des de l’any 2006, s’està treballant, des de la Confraria 
de Pescadors de Palamós, la Fundació Promediterrània i la 
Universitat de Girona, en la redacció d’un informe amb 
l’objectiu que es converteixin en una Reserva Marina 
d’Interès Pesquer (RMIP). Les reserves marines són figures 
de protecció mitjançant les quals es regulen els usos i 
l'explotació del medi marí, per tal d'incrementar-ne la 
regeneració natural dels recursos i conservar-ne els ecosis-
temes marins més representatius.

L’objectiu d’aquesta jornada tècnica oberta al públic 
interessat és posar la nostra atenció en el que signifiquen 
les illes Formigues, no només des d’un punt de vista pes-
quer, sinó també paisatgístic, històric, biològic, esportiu 
i també des de la visió del món del submarinisme. Per 
aquest motiu volem celebrar una jornada on especialistes 
d’aquests diferents camps ens donin la seva visió de les 
illes i ens permeti redescobrir-les des de diferents àmbits. 
Aquesta jornada està dedicada a un públic ampli, desitjós 
de conèixer els valors d’un conjunt d’illots sovint oblidats i 
sota els quals s’amaga una riquesa i una diversitat marina 
molt valorada per la gent del mar.

Aquestes jornades seran enregistrades en suport DVD per a poder 
ser consultades en el web de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat 
de Girona – Ajuntament de Palamós)

L'assistència a les Jornades està pendent de reconeixement creditici 
per part de la Universitat de Girona  

PROGRAMA. Dissabte, 22 de novembre

9.15 h
Rebuda dels participants
9.30 – 10.00 h
Inauguració  de les jornades
10.00 – 10.20 h
El paisatge de les Formigues: un valor a l'alça
Carolina Martí. Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge.
Secció de Geografia. Universitat de Girona

10.20 – 10.40 h
La batalla de les Formigues i la consolidació
de la Corona d'Aragó com a potència naval
Marcel Pujol. Historiador i arqueòleg. Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

10.40 – 11.00 h 
Geologia de l’àrea de la futura reserva de les Formigues
Carles  Roqué. Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona

11.00 – 11.20 h 
Estudio del Bentos de la zona de la futura reserva de las Formigues
Juan Junoy. Facultad de Biología. Universidad de Alcalá

11.20 – 11.40 h 
Resultados de la campaña del barco oceanográfico Ema Bardán
sobre demersales en la zona de la futura reserva de las Formigues 
TRAGSATEC

11.40 – 12.00 h 
Pausa café

12.00 –12.20 h
Què es pescava i què es pesca a Palamós
(o el que veiem els biòlegs als fulls de subhasta) 
Margarida Casadevall,  Josep Lloret i Marta Muñoz. Grup de recerca de Biologia Animal.
Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona

12.20 – 12.40 h
Peixos del litoral de Palamós. Biodiversitat i ecologia
Lluís Mercader. Doctor en Ciències Biològiques, ictiòleg i submarinista

12.40  – 13.00 h
Ecologia de les aus marines
de la futura reserva marina de les illes Formigues
Joan Daranes. Naturalista i president de l'associació Lestes, medi ambient i natura

13.00  – 13.20 h
Seguiment de mol.luscs nudibranquis als espais protegits 
Josep M. Dacosta i Miquel Pontes. Grup d'estudis M@renostrum.org 

13.20 – 13.40 h
Els macròfits del les illes Formigues:
canvis possibles sota un règim de protecció
Teresa Alcoverro. Centre d’Estudis Avançats de Blanes-CSIC

13.40 – 16.30 h 
Dinar
16.30 - 16.50 h
Les activitats marítimes a la futura reserva,
la perspectiva de l'Administració marítima
Josep Marsal. Capità Marítim de Palamós

16.50-17.10 h
Una visió del medi natural
de la futura reserva marina de les illes Formigues  
Enric Cahner. Escola del Mar. Badalona 

17.10 - 18.30 h
Taula rodona
18.30 h
Cloenda 

Jo hi he vist de tot, en aquestes pedres,
des de tortugues jugant a sortir i entrar dels pous
que fa l'aigua mansa, fins a una parella de dofins 
molt engrescats, segurament a l'època de zel 
-recordo que era la primavera-,
voltant les pedres amb salts d'entusiasme
com si executessin una dansa

Carlos Barral. Catalunya des del mar.




