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Demà, 2 de febrer, se celebra el dia mundial de les zones humides

LES ZONES HUMIDES BALEARS SEGUEIXEN PATINT
AMENACES: UN PROJECTE DE CAMP DE GOLF VORA
S’ALBUFERA ÉS EL CAS MÉS EVIDENT
Aprofitant la data, demà GOB i TAIB informaran sobre Son Bosc a l’entrada del
parc natural de s’Albufera
---

El 2 de febrer de 1971 es firmà a la ciutat iranesa de Ramsar la Convenció sobre les Zones Humides.
El seu principal objectiu és servir de marc per a l'acció nacional i la cooperació internacional en pro
de la conservació i ús racional de les zones humides i els seus recursos. Actualment són 157 els
països que han ratificat el Conveni, entre ells Espanya. L’estat espanyol, en compliment dels seus
compromisos, l’any 1989 va incloure el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca en el llistat de zones
Ramsar, i per tant aquest espai està protegit per la legislació internacional com a zona humida de
importància internacional (nº 449), de les 1708 zones Ramsar que hi ha actualment al món.
Les zones humides tenen una importància ecològica de primer ordre, essent ecosistemes altament
productius i amb una diversitat biològica altíssima. Però, per desgràcia, les zones humides són
sistemes naturals molt amenaçats, especialment dins l'àmbit de la Mediterrània. Moltes d'elles han
sofert processos de dessecació per aprofitar-les agrícolament; altres han estat afectades greument per
processos urbanístics o construcció d'infrastructures, i pràcticament totes pateixen problemes de
conservació que posen en perill la seva existència o com a mínim condicionen de forma substancial
el desenvolupament del seu potencial ecològic. Per això la conservació d'aquestes zones és en
aquests moments una prioritat a nivell mundial.

MANCA UN INSTRUMENT ESPECÍFIC DE PROTECCIÓ DE LES ZONES HUMIDES
BALEARS
A pesar de tot això, a les Illes Balears no comptam encara amb una normativa específica de
protecció de les zones humides de les Illes. En l’anterior legislatura del Pacte de Progrés es va
redactar un decret de protecció de zones humides que finalment no es va arribar a aprovar. Per mor
d’aquesta mancança, per posar un exemple, per tal d’evitar la urbanització imminent de Ses
Fontanelles s’ha hagut de recórrer al un decret-llei de mesures urgents en matèria d’urbanisme.
Altres espais importants, com per exemple Maristany, tot i no esser urbanitzables no compten amb
cap protecció urbanística especial (no és ni ANEI).
Resulta evident que, per la consideració especial que han de tenir aquests enclaus naturals, es fa
necessària una norma d’àmbit autonòmic que els protegeixi adequadament.

TAMBÉ CAL PROTEGIR LES ZONES HUMIDES DELS IMPACTES EXTERIORS: EL CAS DE
S’ALBUFERA I SON BOSC
El GOB recorda que el projecte de camp de golf de Son Bosc limita directament amb el Parc Natural
de S’Albufera, pel que es poden preveure efectes sobre aquest espai protegit d’importància
internacional. La zona de son Bosc alberga importants hàbitats naturals i espècies amenaçades, i s’ha

d’entendre com una extensió (malauradament encara desprotegida) de s’Albufera.
De la mateixa manera ho ha entès el Secretariat del Conveni de Ramsar, que ha demanat
explicacions per escrit al Ministeri de Medi Ambient sobre la possibilitat que sigui construït un camp
de golf just a la vora de s’Albufera. La iniciativa del Secretariat de Ramsar s’afegeix a les peticions
de protecció remeses des de les més importants entitats de conservació del món, entre elles la IUCN
(Unió Mundial per la Naturalesa), organisme participat per 847 ONGs, 111 agències
governamentals, 83 estats membres i 33 organismes afiliats.

GOB I TAIB CELEBRARAN L’ANIVERSARI INFORMANT SOBRE SON BOSC
A més del dia mundial de les zones humides, recordem que el passat dilluns dia 28 es compliren 20
anys de la declaració del Parc Natural de s’Albufera. Per celebrar aquestes fites, GOB i TAIB
distribuiran demà, a l’entrada de s’Albufera, informació sobre el projecte de camp de golf de Son
Bosc.
Seria bo que el Conseller de Medi Ambient també celebràs aquestes fites assumint la tasca que li és
pròpia: iniciant el procediment per incorporar Son Bosc al Parc Natural de s’Albufera i protegir-lo
com pertoca.
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