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Per celebrar l’aniversari del Parc Natural de l’Abulfera
se n’ha fet un llibre, una guia d’aus i un nou observatori

20 anys

DIARI DE BALEARS
DIJOUS, 7 DE MAIG DEL 2009

Hi haurà co
La Conselleria de
Mobilitat ha oferit
a l’Ajuntament
de Manacor
la possibilitat
d’embellir gran
part del passeig
del Ferrocarril, si
el tren tram passa
en superfície per
l’esmentada via
Text i foto: Guillem Mas
MANACOR La Conselleria de Mobi-

El conseller Miquel Àngel Grimalt no va dubtar ahir de fer ús del nou observatori d’aus de l’Albufera.
INCA Una guia de les aus del
Parc Natural de l’Albufera, un
llibre per commemorar-ne els
20 anys de la creació i la inauguració d’un nou observatori
per poder contemplar la fauna
que hi viu foren les activitats
que centraren ahir la culminació d’un any ple d’iniciatives
per celebrar els 20 anys de la
creació de l’espai protegit.
Així, en l’acte d’ahir, que es va
dur a terme a l’espai protegit,
hi van ser presents el conseller
de Medi Ambient del Govern,
Miquel Àngel Grimalt; el director de Banca Institucional de
La Caixa a Balears, Antoni
Llompart; el director del parc,

“

L’Albufera té un
atractiu especial i
se n’ha de continuar
protegint el parc
natural i l’entorn”
MIQUEL ÀNGEL GRIMALT
Conseller de Medi Ambient

Maties Rebassa; la directora de
l’empresa pública Espais de Natura Balear, Josefina Martín; el
director general de Biodiversitat, Miquel Ferrà, i el president
delegat de la Junta Rectora del
parc, Esteve Bardolet.
Amb el nou observatori inaugurat ahir, fet amb fusta de pi
tractada i finançat per la Caixa
amb 21.000 euros, s’oferirà a
tots els usuaris grans oportunitats per la fotografia i la contemplació de les aus. I és que
aquest espai està ubicat a la
zona del camp ras, molt a prop
del centre d’informació del
parc, en un lloc privilegiat per
a l’observació d’aus aquàtiques.

Projecte

ANIVERSARI Fa 20 anys que van declarar l’Albuefra com a Parc
Natural, el primer espai de Mallorca que va gaudir d’aquesta
declaració. Ahir van culminar els actes que s’han duit a terme
durant un any per commemorar l’aniversari. Fotos: Maria Nadal

D’altra banda, durant l’acte
d’ahir, el conseller de Medi Ambient va anunciar que amb
vista a enguany està previst,
entre d’altres actuacions de millora de l’hàbitat, efectuar un
dragatge dels sediments acumulats a Gran Canal, principal
canal del parc, que recull les aigües procedents dels torrents
de Muro i de Sant Miquel.
Aquesta actuació tindrà un cost
aproximat d’un milió d’euros i
afectarà una superfície de
280.000 metres quadrats.
A més, s’hi faran altres actuacions de millora dels equipaments afectats per les darreres
inundacions i per la ventada de
final de l’any passat. Aquestes
tasques tindran un cost de
351.000 euros.• M. Nadal

litat del Govern balear ha oferit a
l’Ajuntament de Manacor la possibilitat d’embellir el passeig del Ferrocarril al mateix temps que s’executi el projecte de tren tram en superfície per la mateixa via.
Així ho manifestà ahir el conseller, Gabriel Vicens, qui reconegué
que ens hem posat a la disposició
de l’Ajuntament “per millorar amb
tot el que estigui a les nostres mans
el passeig del Ferrocarril, com ara
un pla d’embelliment amb una remodelació integral que podria incloure un carril bici o de passeig”.
Ara bé, Vicens espera que sigui
l’equip de govern del batle, Antoni
Pastor (PP), qui mostri interès “per
aprofitar aquesta millora substancial al passeig del Ferrocarril”.

Alternatives
Tot i que Vicens no tanca la porta a
estudiar altres alternatives ‘serioses’, creu que ja s’han fet suficientment reunions, amb les quals hem
demostrat que “hem apostat pel
diàleg i pel consens”.
En el darrer ple de l’Ajuntament
de Manacor, els regidors d’ALMUM proposaren que el traçat del
tren tram sigui per l’antiga carrete-

Vicens ha oferit una
remodelació de tot
el passeig amb
carril bici, mobiliari
i arbrat nou
Mobilitat no
descarta estudiar
altres alternatives,
però que “siguin del
tot serioses”
ra Palma-Manacor. Aquesta alternativa podria arribar tard, però Vicens, de cap de les maneres, no
descarta estudiar-la.
El conseller incidí en el fet que
“no podem acontentar tothom,

Mobilitat ha instal·lat un envelat informatiu a l’estació de tren. Foto: G.M.

