L’ASSOCIACIÓ

ECOLOGISTA

C/Manuel Sanchis Guarner, 10
07004 PALMA (ILLES BALEARS)
Tel.: 971 496060 Fax: 971 496078

DE

LES

BALEARS

info@gobmallorca.com
web: www.gobmallorca.com

Nota informativa
26 de gener de 2008

Dilluns dia 28 es compleix el 20è aniversari de la declaració del
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca

El GOB demana al Conseller que celebri
l’aniversari anunciant la protecció de Son
Bosc i la seva incorporació al parc
El batle de Muro també podria fer un “regal” al parc aquest
dilluns: una llicència d’obres per fer un camp de golf a Son Bosc
Aquest dilluns farà 20 anys que es publicà al BOCAIB el Decret 4/1988, de 28 de gener,
pel qual es declara Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Després de molts anys de
reivindicació per part del món conservacionista, aquest magnífic espai natural assolia la
protecció sota la figura de parc natural, i es convertia en el primer espai protegit de les
Illes Balears.
Al llarg dels 20 anys de la seva història s’han duit a terme moltes iniciatives d’investigació,
conservació i educació dins l’àmbit del parc, en general totes elles molt positives pel
manteniment dels valors naturals de s’Albufera. Tot i això, durant aquestes dues dècades
la zona protegida ha continuat essent assetjada per diversos projectes i actuacions
urbanístiques, com el projecte de piscifactoria (començada a construir dins el parc i
afortunadament avortada l’any 1991), la construcció del polígon industrial de Ca Na
Lloreta, Alcúdia (avui en construcció) colindant amb l’espai protegit o la continuació del
procés d’urbanització de la barra dunar litoral.
L’ofegament del parc natural per part d’actuacions executades a la seva perifèria viu ara
un nou capítol, amb el projecte de construcció d’un camp de golf a Son Bosc, colindant
amb el parc natural.

Son Bosc, una zona amb valors naturals extraordinaris
Els valors naturals de Son Bosc són molts i importants, tal i com s’ha reconegut a
diferents informes d’entitats científiques (TAIB) i del propi Govern (informes de la direcció
del Parc Natural i del Servei de Protecció d’Espècies). La zona està ocupada per un prat
dunar amb una diversitat biològica altíssima, amb moltes i interessants espècies de flora i
fauna.
El reconeixement d’aquests valors i l’amenaça de la seva destrucció per la construcció del
camp de golf ha motivat la reacció de les més importants entitats de conservació
internacionals, com són:

IUCN (The World Conservation Union): participada per 847 ONGs, 111 agències
governamentals (entre elles, curiosament, la nostra Conselleria de Medi Ambient), 83
estats membres i 33 organismes afiliats.
Planta Europa: xarxa internacional d’organitzacions no governamentals i
d’administracions que treballen amb l’objectiu d’aturar la pèrdua de biodiversitat vegetal.
Engloba 78 organitzacions de 38 països.
PlantLife International: important organització, amb forta implantació al Regne Unit, de
botànics i conservacionistes. Entre les seves tasques fonamentals es troba el programa
IPAs, per tal de determinar les àrees mundials més importants per la conservació de la
flora.
Royal Society for the Protection of Birds: la més important associació britànica per
l’estudi i conservació de les aus. Té més d’un milió de socis. Bona part dels turistes
ornitòlegs que visiten s’Albufera i s’allotgen a Can Picafort i la Platja de Muro són
membres d’aquesta entitat.
Wetlands International. La més important organització internacional de conservació de
zones humides, amb oficines a 16 països.
Aquestes entitats, i moltes altres entitats i persones, s’han adreçat al President del
Govern, al Conseller de Medi Ambient i al Batle de Muro reclamant la protecció de Son
Bosc i la no autorització del camp de golf.

Celebrem l’aniversari protegint Son Bosc!
No se’ns ocorre millor forma de celebrar el 20è aniversari del Parc Natural de s’Albufera
que ampliant el seu àmbit per incorporar la zona de Son Bosc. Per això instam el
Conseller de Medi Ambient a que, en motiu d’aquesta data tan assenyalada, faci pública
la iniciativa del Govern per incorporar els terrenys de Son Bosc al Parc Natural.
Per desgràcia, també dilluns, coincidint amb l’aniversari, hi ha una altra persona que pot
fer un “regal” a s’Albufera: habitualment cada dilluns l’Ajuntament de Muro celebra reunió
de la Junta de Govern, la qual podria decidir sobre la concessió de la llicència d’obres del
camp de golf projectat en aquesta zona. El Batle (Jaume Perelló, Unió Mallorquina) i dos
dels seus regidors tenen majoria dins la Junta de Govern, i ja han manifestat clarament el
seu suport a la construcció del golf.
Davant això, apel·lam a la responsabilitat tant del Conseller com del batle, i reclamam del
Conseller la iniciativa per garantir a Son Bosc el futur que es mereix.

