Dia i hora d'emissió: 17/11/2010, 12:02
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat (Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat)

La Convenció Internacional Ramsar, òrgan intergovernamental de
protecció de zones humides, conclou que el camp de golf de Son
Bosc hauria de ser desestimat definitivament
La delegació internacional de Ramsar que visità Mallorca anima el Govern de les Illes
Balears a ampliar la protecció de s’Albufera de Mallorca i incloure-hi Son Bosc
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens, acompanyat pel director general de
Biodiversitat, Vicenç Vidal, i per la secretària general de la Conselleria, Joana Campomar, ha
explicat avui les conclusions de l’informe que la Convenció Internacional Ramsar ha elaborat
respecte del projecte de construcció d’un camp de golf a Son Bosc (municipi de Muro).
La principal conclusió de l'informe afirma que el projecte del camp de golf de Son Bosc hauria
de ser desestimat definitivament. El conseller Vicens ha subratllat que l'informe és "demolidor"
i que dóna la raó a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat en la seva iniciativa d'ampliació
de la protecció de s'Albufera de Mallorca i de preservació de Son Bosc.
Cal recordar que la Convenció Ramsar (òrgan internacional de catalogació i protecció de zones
humides de tot el món) envià fa un mes i mig una delegació a Mallorca per avaluar els
possibles efectes del projecte de camp de golf de Son Bosc sobre s’Albufera de Mallorca
(inclosa a la Convenció Ramsar). La Convenció Ramsar ja ha fet arribar les seves conclusions.
La Convenció Ramsar (constituïda actualment per 160 països) organitza missions
d’assessorament quan una de les zones humides incloses en el seu llistat de protecció pateix
algun risc de veure afectades les seves característiques ecològiques.
L’Estat espanyol ratificà la Convenció Ramsar l’any 1982 i hi va inscriure la zona de
s’Albufera de Mallorca el 1989. Cada estat membre de la Convenció Ramsar està obligat a
mantenir les característiques ecològiques de les zones humides del seu àmbit que han estat
incloses en el llistat internacional de protecció. Fins avui, un total de 1.898 zones humides
integren el llistat de la Convenció Ramsar, sumant 186 milions d’hectàrees.
En una carta dirigida a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat el passat setembre, la
Convenció Ramsar expressà la seva preocupació pel projecte d’un camp de golf devora
s’Albufera de Mallorca. Segons la Secretaria de Ramsar, la delegació (tècnicament, missió
d’assessorament) havia “d’aclarir els possibles impactes del camp de golf, durant i després de
la fase de construcció, tant sobre el funcionament ecològic i hidrològic com sobre els
components de la seva biodiversitat”.
Els membres de la missió d’assessorament entrevistaren, durant la seva estada a Mallorca,
responsables polítics i tècnics del Govern de les Illes Balears, promotors del camp de golf,
organitzacions no governamentals, experts locals i internacionals, autoritats i tècnics locals, i
representants parlamentaris. A més, consultaren tota la documentació tècnica.

La delegació de la Convenció Ramsar a Mallorca estava composta per: Tobias Salathé, director

de la delegació i assessor per a Europa de la Secretaria de la Convenció Ramsar; Delmar
Blasco, consultor internacional i ex secretari general de la Convenció Ramsar; Magdalena
Bernués, cap del Servei de Conservació de Zones Humides del Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí; i Maties Rebassa, director del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.
La delegació internacional ha remès un informe amb les conclusions i tot un seguit de
recomanacions al Govern de l’Estat i al Govern de les Illes Balears. En línies generals, són les
següents:
-La zona de Son Bosc és part integral de l’ecosistema de s’Albufera de Mallorca perquè les
seves característiques ecològiques i, especialment, les hidrològiques, en són una continuació.
-El projecte de construcció d’un camp de golf, o qualsevol altre projecte alternatiu que impliqui
un canvi substancial de l’ús de la terra de la zona de Son Bosc, hauria de ser desestimat
definitivament.
-Cal avançar en la recerca de solucions i consensos que facin possible que la zona de Son Bosc
es reincorpori el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i s’integri també en la consideració de
s’Albufera com a Lloc Ramsar.
-Malgrat les transformacions i els impactes patits per Son Bosc, es conserven valors i funcions
ecològiques essencials que són certament recuperables.
-Caldria dissenyar i executar de manera immediata un projecte de restauració ecològica de la
zona de Son Bosc. Aquest projecte hauria de reconsiderar l’impacte de les obres i de les
transformacions anteriors.
-Caldria establir un procés de diàleg amb els distints grups amb interessos en el
desenvolupament socioeconòmic de la zona per a dissenyar, posar en marxa i dur a la pràctica
alternatives realistes i efectives al camp de golf, partint del principi clau de que l’interès comú
ha de prevaler per sobre dels interessos particulars.
-Entre d’altres consideracions, la delegació de la Convencio Ramsar recorda que el Lloc
Ramsar de s’Albufera de Mallorca és un dels espais naturals més importants de les Illes
Balears, que el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca rep més de cent mil visitants cada any
(en bona part gràcies al turisme ornitològic) i que Mallorca és una de les tres zones de l’Estat
espanyol amb major nombre de camps de golf, equiparable al dels països d’Europa amb major
densitat d’aquest tipus d’instal·lacions esportives.
-En opinió de la delegació, “la Llei 9/2010, de 22 de juliol, de declaració d’interès autonòmic
del camp de golf de Son Bosc, no sembla convincent en els seus enunciats ni és rigorosa en el
tractament dels antecedents”.
-L’informe destaca que “en la tramitació efectuada del camp de golf, crida l’atenció la
inexistència d’una reclamació d’impacte ambiental seriosa i ajustada a les obligacions existents
en aquest àmbit. És sorprenent que just es basi en una avaluació d’impacte ambiental
simplificada, quan pot afectar un espai natural de la Xarxa Natura 2000”.
-Atesos els elevats valors de la zona de Son Bosc, la delegació internacional de la Convenció
Ramsar anima el Govern de les Illes Balears a concloure sense demora l’ampliació de la Zona

d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de s’Albufera de Mallorca i l’insta a iniciar un
procediment d’ampliació del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) de s’Albufera per incloure-hi
Son Bosc.
Aquesta nota informativa adjunta l'informe de la Convenció Ramsar sobre Son Bosc.

