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CARTA INTERNACIONAL DEL 

CENTRO D’IMMERSION 
RESPONSABLE 

 
 
 
 

L’aventura responsable ens crida!  Siguem els Ambaixadors del busseig del 
tercer millenni... 

 
 
Albert Falco 
 
Ex Antic Bussejador en Cap i capità del Calypso 
Ex President d’Honor de LONGITUDE 181 
 
François Sarano 
 
Fundador de LONGITUDE 181  

 
Patrice Bureau 
 
President de LONGITUDE 181 
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CENTRO D' IMMERSIO RESPONSABLE 
 

Aquesta carta pretén ser una guia,  mai una llista de restriccions! 
Les recomanacions són generals i caldrà adaptar-les a cada zona d’immersió, 

ja que les característiques i  situacions no són iguals a pertot. 
L’objectiu principal és fer-nos pensar què podem fer per optimitzar les 

condicions de busseig i protegir i compartir els tresors del mar. 
 

Els centres d’immersió són llocs ideals de trobada entre els bussejadors i el món submarí, 
entre el visitant i el país que l’acull. Responsables dels centres, desperteu la curiositat dels 
submarinistes  i informeu no només de la riquesa submarina sinó també de la cultura local. 

 
1 – QUAN EL SUBMARINISTES ARRIBEN 
 

 Presenteu el centre en el seu context : el país, els habitants, les seves 
tradicions, la seva.economia, .... 

   
 
 Presenteu l’ecosistema submarí. A més d’explicar la bellesa i la singularitat dels 

llocs d’immersió, expliqueu també la seva fragilitat (espècies protegides, amenaçades, 
endèmiques), la importància de les relacions entre espècies o la fragilitat de les espècies 
més petites o mimètiques. . 

 
 Expliqueu les precaucions que cal prendre quan es busseja, la legislació relativa 

a les espècies protegides (tinença i comerç) i les normatives a dins de les reserves marines..  
 
 
 Informeu sobre el consum de peix i fruits del mar als restaurants, indicant les 

espècies que es poden menjar sense malmetre l’ecosistema i les que no s’haurien de 
menjar per prevenir-ne la desaparició. 
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2 - MONITORS I INSTRUCTORS RESPONSABLES 
 

 Els monitors i instructors teniu una responsabilitat meravellosa. Més enllà 
d’ensenyar a. bussejar i vetllar per la seguretat, podeu despertar la curiositat, l’entusiasme i el 
respecte del submarinista pel medi que li esteu fent descobrir.  

 
 

 Aprofiteu qualsevol oportunitat per recordar als submarinistes que el medi 
marí és fràgil i que protegir-lo és a les seves mans. 

 
 Feu-los conscients que el vostre centre es troba en una comunitat amb qui 

comparteix els recursos naturals (aigua, menjar, vida marina, ...) 
 
 No oblideu mai que sou el model pels vostres submarinistes que imitaran el vostre 

comportament. 
. 
 

 
3 - CONEIXEMENT Y GESTIO SOSTENIBLE DELS PUNTS D'IMMERSIO 
 

 Inventari i seguiment del punt d’immersió. Per protegir els tresors submarins d’un 
punt d’immersio el primer pas és fer un inventari del que hi ha. Es pot fer conjuntament amb els 
altres centres de la zona, amb biòlegs externs, i millor encara amb associacions ambientals locals 
que, a més, falicitaran el diàleg i la relacio amb els habitants de la zona. Aquest inventari posarà 
de relleu els elements essencials que caldrà vigilar . I amb un seguiment periodic es podrà veure 
com està evolucionant i com gestionar-lo de manera sostenible . Aquest informe serà una font 
d’informacio pels visitants submarinistes. 

 
 Instal.lació de boies de fondeig a cada punt d’immersió per evitar malmetre amb les 

àncores la flora i la fauna fixada al fons.... 
  
  Limitació del nombre de submarinistes per evitar una sobre-freqüentació que afecti la 
vida marina. 
 

 Aturada de les immersions en punts sobre-visitats o en punts de reproducció d’ 
espècies fràgils durant l’època  de les postes.. 

 
 Promoure la creació d’àrees protegides d’acord amb les autoritats locals. 

Aquestes àrees serveixen com a zona de control per entendre què passa  a la resta, i 
afavoreixen el repoblament de zones més castigades. 
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4 – CENTRES D'IMMERSIO ECOLOGICS 
 
 
 

L’objectiu del vostre centre d’immersió és mostrar els tresors naturals. Protegiu-los 
amb una  bona gestió dels residus i l’ús d’energies renovables. 

 
 Gestió i tractament dels residus. Limiteu-ne la generació (plats, gots i ampolles 

de plàstic, ...).  Recollim les piles gastades, els olis usats i altres residus tòxics per a dur-los 
a la deixalleria... 

 
 Estalvieu i recicleu l’aigua dolça : cubetes per rentar els equips, aixetes amb 

difusors, sistemes de recuperació de l’aigua de pluja, reciclatge de l’aigua usada per les 
cisternes dels w.c.. 

 
 Energies renovables. Utilització preferent d’energia solar i eòlica... 
 

5 – INTERCANVIS JUSTOS I ECONOMIA INTERDEPENDENT           
  

 Formeu i contracteu habitants locals.. 
 
 Compartiu de forma justa l’aigua dolça amb la població local, especialment  

amb els agricultors de zones amb escassedat d’aigua.. 
 
 Gestió de la pesca destinada als restaurants. Els responsables dels centres, 

els pescadors i les autoritats locals haurien de decidir conjuntament la quota sostenible per a 
les espècies més fràgils (llagostes, neros, ...), i haurien d’orientar els visitants cap al consum 
de les espècies menys vulnerables. El restaurant del centre no servirà mai peix o altres fruits 
de mar pescats amb tècniques destructives, crustacis amb la posta d'ous o peix que no  
arribi a la talla mínima.. 

 Financeu projectes de desenvolupament local  amb un percentatge dels vostres ingressos 
per immersio (un o dos euros). Els projectes poden incloure escoles, sistemes d’irrigacio, sistemes 
d’estalvi d’aigua, energia solar, gestio de la pesca per assugurar-ne la sostenibilitat, etc…  
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