
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA RECTORA DEL PARC DE 
S’ALBUFERA DE MALLORCA 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. de la sessió: 1/2008 
Dia 24 de juny de 2008, a les 10:00 h. en primera convocatòria i a les 10:30 h. en 
segona convocatòria. 
Lloc: Sala de Juntes de la Conselleria de Medi Ambient. 
 
Assistents a la reunió 
 
Membres de la Junta: 
 

o Sr. Miquel Àngel Grimalt, conseller de Medi Ambient i president de la Junta. 
o Sr. Esteve Bardolet, president delegat. 
o Sr. Maties Rebassa, secretari de la Junta i director de s’Albufera. 
o Sr. Francisco L. Blanco, representant de la conselleria d’Agricultura i Pesca. 
o Sr. Josep Serra Colomar, representant de la conselleria d’Educació i Cultura. 
o Sr. Antoni Ferragut, representant del Consell Insular de Mallorca. 
o Sr. Alfredo Barón, representant de la DG de Recursos Hídrics. 
o Sr. Joan Mayol, representant de la DG de Caça, Protecció d’Espècies i Ed. 

Ambiental. 
o Sr. Josep Lliteres, representant de la DG de Qualitat Ambiental i Litoral. 
o Sra. Montserrat Boqué, representant de la DG de Qualitat Ambiental i Litoral. 
o Sra. Catalina Massutí, cap de servei d’Espais Naturals. 
o Sra. Ana María García, representant de l’administració central. 
o Sr. Joan Comes, representant de l’Ajt. de Sa Pobla. 
o Sr. Antoni Martorell, representant de l’Ajt. de Sa Pobla. 
o Sr. Miquel Carbonell, representant dels propietaris de finques ubicades dins el 

Parc Natural. 
o Sr. Rafel Simó, representant de la societat de caçadors de Sa Pobla. 
o Sr. Lleonard Llorenç, representant de la UIB. 
o Sr. Antoni Muñoz, representant de les associacions de conservació de la 

naturalesa. 
o Sra. Laura Royo, representant de les associacions de conservació de la 

naturalesa. 
o Sr. Mateu Morro, representant de les organitzacions sindicals agràries. 
o Sr. Antoni Martínez, expert en conservació de la natura. 

 
Altres assistents: 
 

o Sra. Josefina Martín, directora d’Espais de Natura Balear 
o Sra. Mª Carmen de Roque, cap de servei de projectes dins Espais Naturals. 

 
Ordre del dia 
 

1. Presentació dels nous membres de la JR. 
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 



3. Memòria d’Actuacions i dossier de premsa de l’any 2007. 
4. Programa Anual d’execució 2008 del Parc. 
5. Precs i Preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
A les 10:30 hores, en segona convocatòria, s’obre la sessió. 
 
El conseller de Medi Ambient dóna la benvinguda a tots els assistents, a la vegada que 
lamenta el temps que s’ha esperat en fer aquesta convocatòria. Excusa la presència dels 
Srs. Climent Picornell i Miquel Ferrà, ja que ambdós es troben de viatge. Igualment, 
comenta que ell haurà de partir en pocs minuts a una reunió de feina, i que el seu lloc 
l’ocuparà a la Junta el president delegat, el Sr. Esteve Bardolet. 
 
Comenta que va visitar fa poc s’Albufera i coneix de primera mà, gràcies a una reunió 
que va tenir lloc al Parc, els greus problemes que suposen per al Parc els abocaments 
d’aigües provinents de l’EDAR de Sa Pobla. Per a això, s’ha marcat com a primera 
prioritat la remodelació d’aquesta depuradora per evitar aquests abocaments. A Abaqua 
ja es fa feina redactant el projecte, i a hores d’ara el problema és d’adquisició de 
terrenys. Dins el 2009 es començarà amb les obres. 
 
Els problemes de l’EDAR venen donats sobretot quan plou molt. En aquells moments, 
l’EDAR no pot depurar tot el que li arriba, però també hi ha aigües fecals que no arriben 
a l’EDAR i s’aboquen directament a canals que es perden en direcció a s’Albufera. Al 
torrent de Sant Miquel hi ha també molts de llots acumulats al fons, i quan plou aquests 
llots són arrossegats cap el Parc. 
 
A part d’aquesta EDAR, també serà necessari fer feina a l’estació impulsora de ses 
Salinetes de s’Illot, ja que també presenta constants avaries i abocaments a dins del 
Parc. 
 
Continua exposant que el 2008 ha començat amb forts problemes pressupostaris, si bé 
darrerament s’han aconseguit diners per transferir a ENB. Aquesta empresa es va crear 
com una escissió d’Ibanat, però no es va dotar convenientment, ni amb pressuposts, ni 
amb logística, ni amb infraestructures. A més, arribaren prop de 1.000 sol·licituds de 
subvencions que saturaren l’equip de feina de l’empresa. Tot això ha afectat el 
funcionament dels Espais Naturals Protegits, sobretot per la falta real de diners per fer 
front als projectes previstos, amb lo qual es varen haver de congelar totes les despeses. 
Per sort, els diners han arribat fa poc i seran transferits a ENB. 
 
Desitja a la JR un bon funcionament, i que sigui aquest un adequat lloc de reflexió i 
anàlisi. Es disculpa per haver d’abandonar la sessió. 
 
 
1. Presentació dels nous membres de la JR. 
 
El Sr. Esteve Bardolet agraeix les paraules del conseller. Proposa anar presentant un a 
un els membres de la JR, donat que hi ha moltes cares noves, i així es fa. 
 



Dóna les gràcies als assistents, i seguidament es presenta ell i detalla la seva relació de 
fa 20 anys amb s’Albufera. 
 
 
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
El director del Parc, en qualitat de secretari, anuncia que només hi ha 3 persones en 
aquesta sessió que també varen assistir a la sessió anterior, i per tant l’acta només la 
poden aprovar ells. Si no tenen res a dir en contra (tots ells l’han llegida abans), i per no 
passar a llegir ara de nou tota l’acta, aquesta es donarà per aprovada. 
 

Acord: 
S’aprova l’acta de la darrera sessió. 
 
 
3. Memòria d’actuacions i dossier de premsa de 2007. 
 
El director del Parc passa a fer una presentació amb powerpoint dels fets més 
remarcables de l’any 2007.  
 
Agraeix les paraules del conseller en la seva intervenció, ja que efectivament la manca 
de pressupost efectiu va ser el principal problema de gestió que va tenir s’Albufera ja 
dins el 2007. Dels més de 300.000 euros de pressupost propi inicialment aprovats, 
s’Albufera només va disposar a la pràctica de 148.000 euros, menys de la meitat, i amb 
aquests diners es varen poder executat un 65% dels programes i projectes previstos. A 
més, amb els 637.000 euros que Abaqua havia compromès per al Parc el 2007, tan sols 
es va comprar un petit vehicle elèctric, totes les demés actuacions no es varen executar. 
 
Les àrees més afectades varen ser les d’obres d’ús públic i manteniment (punt 
informatiu de Can Blau –projecte desestimat pel nou Govern-, millores dels actuals 
WC, adequació d’una aula de natura, projecte de reforma del taller, millores per als 
usuaris en cadira de rodes, etc.). També és destacable la no redacció del PRUG per part 
del servei de Planificació de la DG de Biodiversitat, un document que fa ja 6 anys que 
resulta necessari redactar. Lamenta també el director que no s’hagi pogut contractar el 
personal que estava previst (tècnic en SGMA i peó agrícola-ramader) per falta de 
pressupost, el que ha afectat negativament les àrees en les que havien de fer feina. 
 
Per la part positiva, exposa que el compliment en l’execució de les demés àrees ha estat 
molt alt (82% gestió per a la conservació, 83% desenvolupament socioeconòmic, 90% 
participació, 85% investigació i seguiment, 100% avaluació). Presenta un llistat dels 
fets més destacats de 2007, i passa a explicar-los. Tots ells són positius menys dos, que 
són l’augment alarmant de la pesca furtiva dins el Parc per mor d’una manca de 
vigilància i els nombrosos abocaments d’aigües fecals que han afectat el Parc. 
 
El Sr. Esteve Bardolet agraeix la feina feta pel director i el personal del Parc, que 
considera que és molt bona tot i els problemes que hi ha hagut, i seguidament dóna pas 
a les intervencions dels demés membres de la JR. 
 
El Sr. Antoni Martínez demana informació sobre l’estat de salut dels boscos de ribera de 
polls i oms, a lo qual respon Catalina Massutí que hi ha un Pla de Recuperació del Bosc 



de Ribera en execució des de fa 4 anys, però que en tot cas els arbres es troben en 
situació d’estrès per mor d’un increment de salinitat de les aigües, i per tant es tracta 
d’un tema molt complicat i de difícil solució. De fet, el tamarell està substituint altres 
espècies de manera natural. 
 
El Sr. Lleonard Llorenç reafirma que el tamarigar s’està expandint per mor d’un 
increment de la salinitat de les aigües. Comenta que també un augment de nitrogen 
disponible afecta les espècies arbòries. Afirma que la pastura amb bestiar contribueix a 
una acumulació de sals en superfície, i que això també afecta l’evolució de les 
comunitats. 
 
El Sr. Alfredo Barón intervé per comentar que l’increment de salinitat ve donat per una 
excessiva extracció d’aigua per a regadius, per sobre de la concedida (si bé durant 
aquests darrers anys les extraccions ham anat disminuint), i es demana si el canvi 
climàtic no agreujarà la situació. Si és així, no hi veu solució possible. També les 
canonades de refrigeració de GESA poden tenir a veure amb la salinització de les zones 
per on passen. 
 
El director del Parc explica que els canvis que s’estan produint al Parc són generals, no 
afecten només a àrees pasturades o zones properes a les canonades de GESA. Posa 
l’exemple de les basses d’aigües salobres que s’han creat dins els Rotlos, al centre del 
Parc, on abans les aigües eren dolces. Per tant, s’ha d’esperar amb el temps el canvi 
d’unes comunitat per unes altres. Les espècies associades a aigües dolces i 
oligotròfiques aniran desapareixent en favor d’espècies adaptades a aigües molt 
carregades amb nutrients i cada vegada més salades. 
 
El Sr. Antoni Martínez diu que en tot cas encara es poden recuperar els boscos de ribera 
d’oms i polls devers la zona de la Font de Sant Joan, on les aigües són més dolces. 
Respon el director del Parc afirmant que així es farà ja dins el 2008, que hi ha 
precisament un projecte de creació d’una omeda a la zona. També dins el 2008 s’ha 
començat amb la redacció d’un Pla de Sanitat Forestal (actuació inicialment no 
contemplada al Programa Anual 2008, però que es farà aprofitant una oferta de feina al 
respecte que ha arribat al Parc dins aquest darrer mes). 
 
El Sr. Alferdo Barón, a l’igual que el Sr. Antoni Martínez, puntualitza que les aigües 
residuals han de passar a considerar-se un recurs i gestionar-se com a tals. De fet, ja 
s’anomenen a molts llocs com a “aigües regenerades” i no residuals. 
 
El Sr. Antoni Muñoz intervé per agrair la franquesa amb la que el director del Parc 
exposa els problemes econòmics i de gestió que té el Parc, a la vegada que lamenta que 
no hi hagi a la JR cap representant de la DG Biodiversitat que pugui respondre en clau 
política a les preguntes que es facin en aquesta JR en temes de gestió dels Espais 
Naturals Protegits. Comenta que és una vertadera llàstima que s’hagi hagut d’esperar 
més d’un any per convocar aquesta sessió, i que troba injustificable que es presenti un 
Programa d’actuacions per al 2008 quan ja ha passat mig d’aquest any. Ho considera 
una manca de consideració molt greu per part dels responsables de la conselleria de 
Medi Ambient. 
 
Com ha esposat el director del Parc, si bé hi ha hagut alguns canvis de directrius que 
aconsellaren la no execució d’algun projecte previst per al 2007, la resta dels projectes 



no executats va tenir com a causa directa una manca de diners. Això ho considera una 
irresponsabilitat per part dels responsables financers de la CMA, ja que no és ètic 
aprovar uns pressuposts a principis d’any que llavors no seran reals. Això deixa molts 
projectes com a impossibles d’executar, fet que ha passat a tots els Espais Protegits. 
 
En el tema del PRUG, afegeix que ja pareix una broma aquesta no execució cada any 
que passa (des de 2003). Es demana si realment hi ha intenció de redactar aquest 
document de planificació, ja que a la JR no hi ha de fet cap representant del servei de 
Planificació de la DG de Biodiversitat, que és el responsable de la seva redacció. També 
considera necessari fer una avaluació del PRUG darrer. 
 
Sobre els abocaments, el Sr. Antoni Munoz considera molt importants les paraules del 
Conseller sobre aquest tema, i demana solucions ja, no només per l’EDAR de Sa Pobla 
sinó també per l’estació de bombeig de ses Salinetes. També és un tema recurrent el de 
la falta de vigilància, i es lamenta que mai hi ha hagut la voluntat ferma de solucionar-
ho amb la contractació de més Agents de Medi Ambient. 
 
Sobre la FDSIB (targeta verda), comenta que a la memòria no hi ha dades, i troba que 
s’hi hauria d’indicar quines han estat les actuacions que ha desenvolupat al Parc i quants 
visitants han atès o quantes targetes han venut. Es demana que ha passat per exemple 
amb la “rosa dels vents”, que estava mal executada i suposava un perill per als visitants. 
Recorda que la FDSIB s’havia compromès a arreglar-la. El director del Parc li respon 
que la FDSIB no té cap pressupost per a invertir al Parc, i que de fet la rosa dels vents 
ha hagut de ser tapada amb terra per evitar que els visitants es fessin mal al trepitjar-la. 
Per tant, no es pot destacar cap actuació de la Fundació al Parc pel fet que no se n’hi ha 
fet cap, però que en tot cas es modificarà la Memòria 2007 per a incloure-hi aquesta 
dada. Sobre el nombre de visitants atesos per la Fundació, es va sol·licitar però només 
es varen rebre resultats parcials d’alguns mesos. 
 
El Sr. Esteve Bardolet comenta que ell veu un increment notable de la sensibilitat 
ambiental dels polítics i creu que en general la situació dels Parcs va millorant. 
Efectivament, els problemes econòmics són greus, i per desgràcia a altres Parcs la 
situació és molt pitjor que a s’Albufera. Però en general creu que hi ha bona voluntat 
per a solventar aquests problemes econòmics. 
 
El Sr. Joan Mayol intervé per apuntar que són d’agrair les paraules i les crítiques del Sr. 
Antoni Muñoz, ja que possibiliten una millora del sistema. Vol agrair també al director 
del Parc la memòria tan extensa i detallada que s’ha presentat als membres de la JR. 
Sobre el tema de la salinitat de les aigües del Parc, s’Albufera sempre ha estat un medi 
dinàmic. És cert que els canvis actuals afectaran a espècies prioritàries, però ell pensa 
que lo realment preocupant no és la salinitat sinó la baixa qualitat de les aigües que 
arriben al Parc. Les aigües que surten actualment de les EDAR no són de cap manera un 
recurs, sinó que són un desastre. Es pot considerar de catàstrofe el que passa amb 
l’EDAR de Sa Pobla. Per exemple, exposa que els abocaments d’aquesta EDAR 
segurament han estat els causants de les mortandats de fotges banyudes que s’han donat 
aquests darrers anys. 
 
Considera, igual que el Sr. Antoni Muñoz, que ha de sortir dins la Memòria 2007 alguna 
referència al que ha fet (o al que no ha fet) la FDSIB al Parc. Tampoc estarien de més 
algunes referències al contenciós que té la CMA amb els propietaris del Cibollar. 



Considera adequat que surtin també a la Memòria 2007 els noms dels membres de la 
JR, així com les xifres del recompte d’aquàtiques. També troba a faltar una referència al 
programa Avilínia quan es parla de la correcció de l’estesa elèctrica de ses Salinetes. 
Finalment, demana com va la colònia d’abellerols de ses Puntes i si ja s’ha solventat la 
falta de tríptics al centre d’Informació del Parc. 
 
El director del Parc afirma que recollirà les peticions fetes i les inclourà a la Memòria 
2007. Sobre la colònia d’abellerols de ses Puntes, comenta que el 2006 va haver-hi 4 
colles, per 2 el 2007 (i segurament també 2 dins enguany), i que en tot cas aquesta mai 
serà nombrosa ja que no es troba dins la zona bona d’alimentació d’aquestes aus, que és 
Son Bosc. Recorda que el talús que es va crear a ses Puntes va ser com una actuació 
d’emergència per si es fa el camp de golf a Son Bosc, però que no es pot esperar massa 
d’aquesta colònia ja que sempre serà marginal, i que la conservació de l’abellerol a la 
zona passa per la conservació de la colònia de Son Bosc. Sobre els tríptics, encara es 
donen fotocòpies en blanc i negre ja que a ENB no s’han pogut re-editar per manca de 
pressupost. 
 
La Sra. Josefina Martín explica que la situació d’ENB quan va arribar a l’empresa fa ara 
10 mesos era tot un desastre. No hi havia recursos, no hi havia pressupost, no hi havia 
res. A més, hi havia 995 expedients de subvencions pendents de resoldre. La situació ha 
estat molt difícil però s’ha avançat molt, i ara com ara l’empresa està ja quasi al dia. La 
CMA ha promès 4 milions d’euros més a l’empresa, però de moment els projectes es 
troben aturats fins que aquests diners siguin transferits. És conscient que als ENP s’han 
perdut 6 mesos d’aquest any a l’hora d’executar els projectes previstos, però pensa que 
encara s’hi serà a temps d’executar-los. 
 
La Sra. Catalina Massutí afegeix que el dia 12 d’abril va començar a funcionar el 
Paratge de la Serra de Tramuntana, però aquest va arribar sense personal i sense 
pressupost, i això va empitjorar encara més la situació de l’empresa. 
 
El Sr. Alfredo Barón anuncia que ha de partir, però abans vol manifestar que de sempre 
hi ha hagut una forta “resistència política” a la contractació de personal, i que això 
impedeix millorar la situació, en aquest cas als ENP. Això probablement s’explica pel 
fet que l’increment de personal no s’inaugura com una obra, i això és un handicap 
important. 
 

Acord: 
S’informa favorablement la memòria d’actuacions 2007, amb la correcció 
d’algunes petites mancances detectades. 
 
 
4. Programa d’execució 2008. 
 
El director del Parc passa a fer una nova presentació amb powerpoint dels programes i 
projectes per al 2008. Comenta que és un programa equilibrat, que es veurà en la seva 
execució amb greus dificultats pel que ja ha comentat la directora d’ENB, i és que a 
hores d’ara la majoria dels projectes estan encara aturats donat que no s’han aprovat les 
despeses econòmiques de les que en depenen. Desglossa un a un els nous projectes, 
explicant el que es pretén aconseguir en cada un d’ells. No entra en detall en els 
programes ja que aquests són plurianuals i per tant no han canviat respecte a altres anys. 



 
Per al 2008 hi ha un pressupost d’execució previst de 265.490 euros, això suposa una 
davallada molt important respecte a altres anys (per exemple, és menys d’una tercera 
part del que es va aprovar per al 2007). Això ha dut com a conseqüència que els 
projectes més costosos econòmicament s’han hagut de desestimar. Entre ells destaquen 
el canvi del Dic de contenció del Gran Canal per un nou sistema de comportes que 
permeti la circulació dels sediments que arrosseguen les aigües (que ara es van 
depositant al Gran Canal, amb els greus problemes que això comporta, sobretot des que 
les carpes varen arribar a la zona, ja que els remouen constantment i les aigües sempre 
estan tèrboles), i el dragat complert de tots els sediments acumulats a Gran Canal i 
torrent de Sant Miquel per a permetre que els macròfits submergits (claus en la xarxa 
tròfica del Parc) els puguin tornar a habitar. 
 
També resultaria aconsellable el dragat de la vella llacuna de ses Pardes, avui 
desapareguda, per a recuperar un hàbitat perdut. Totes aquestes actuacions són molt 
costoses (per ventura uns 2 milions d’euros) però imprescindibles si es vol revertir el 
procés de regressió que pateixen les aigües i el medi aquàtic del Parc. 
 
El Sr. Antoni Martínez comenta que no li sembla malament que es vulgui fer un estudi 
dels nitrats que arriben a s’Albufera, però que en realitat el que s’hauria de fer és 
conscienciar als agricultors i al sector agrari en general mitjançant bones pràctiques 
ambientals. Els agricultors han de saber que estan aplicant un excés de composts 
nitrogenats als conreus, que no resulten necessaris, que estan perdent diners i que a més 
estan contaminant l’aqüífer i s’Albufera. També lamenta que no sabem quasi res de la 
càrrega contaminant (per pesticides i components tòxics) dels sediments, i que considera 
prioritari investigar-ho. 
 
El director li comenta que aquests darrers mesos el cos d’AMAS ha fet un gran esforç 
de recollida de mostres de sediments precisament per analitzar la seva càrrega 
contaminant, i que s’espera tenir els resultats aviat. Comenta també que l’estudi sobre 
els nitrats, que farà la Universitat de Barcelona, serà molt teòric, però que es preveu que 
aquestes dades serveixin després per a que CMA i conselleria d’Agricultura es posin 
d’acord i facin feina conjuntament en el tema de la conscienciació en bones pràctiques 
agràries als agricultors del Pla de Sa Pobla. Aquest és un dels motius de l’estudi, servir 
d’estímul i argument per possibilitar aquest treball amb els agricultors. 
 
El Sr. Lleonard Llorenç demana on van a parar actualment les aigües de l’EDAR de 
Muro-Can Picafort, a lo qual respon la Sra, Montserrat Boqué que a pous absorbents. 
Amb aquestes aigües es tenia previst regar el golf de Son Real i també el de Son Bosc. 
Comenta igualment que l’increment de nitrats és ja un problema per al subministrament 
d’aigua a la població, i que s’ha hagut de construir una planta desnitrificadora per 
osmosi. 
 
El Sr. Mateu Morro incideix en el greu problema que representa aquest augment de 
nitrats. Li consta que els pagesos de Sa Pobla tenen interès en millorar les seves 
pràctiques agrícoles, ja que entre altres fets han de superar auditories de cara a les 
exportacions de patates. Comenta també que ara com ara són els camps de golf els que 
capten la major part de les aigües depurades, no el sector agrícola. Igualment, vol 
felicitar al personal del Parc de s’Albufera la feina feta en favor de la salvaguarda de la 
raça autòctona de vaca mallorquina, a la vegada que demana que es mantingui el 



contacte amb l’associació de criadors de bestiar boví de raça mallorquina, per potenciar 
el consum de carn de vedell mallorquí. El director del Parc agraeix les paraules i 
comunica que els contactes existeixen i que es mantindran en el futur. 
 
El Sr. Joan Mayol demana com es pensa integrar la redacció del PRUG en la tasca de 
l’equip gestor del Parc. Sol·licita també que consti al Programa Anual 2008 la 
potenciació d’un contacte directe amb les societats de caçadors de la comarca, i que la 
web “no oficial” del Parc s’integri dins la web que es pensa fer a ENB, ja que aquella 
web té molta informació que no s’hauria de perdre. Exposa també que el Sr. Andreu 
Muntaner vol fer donació del seu arxiu històric a s’Albufera, que això hauria de constar 
al Programa Anual 2008, i fer-li un agraïment públic quan aquesta donació es 
materialitzi. 
 
El Sr. Antoni Muñoz intervé per desitjar sort a la directora d’ENB en la seva feina, ja 
que creu que així com estan les coses en temes econòmics, la necessitarà. Demana al 
director del Parc si s’han valorat els pros i contres de l’ampliació del tallafocs del camí 
dels Polls i del nou tancament dins es Ras, a lo qual contesta el director que sí, que els 
beneficis que aportaran aquestes actuacions seran superiors als problemes que puguin 
ocasionar. El Sr. Antoni Muñoz sol·licita que en tot cas es faci un seguiment de 
l’impacte que pot tenir el nou tancat dins es Ras pel que fa a la col·lisió d’algunes aus. 
 
El director del Parc respon també a les preguntes del Sr. Joan Mayol. Comenta que ja 
s’ha sol·licitat una implicació directa de l’equip gestor del Parc en la redacció del nou 
PRUG, sense haver rebut fins ara resposta. Sobre el tema de la web, creu que ENB 
hauria d’arribar a un acord amb el propietari de la web “no oficial” per a incloure tota 
aquella informació a la nova web, però que aquest és un tema que escapa de la seva 
gestió. La Sra. Josefina Martín explica els problemes que hi ha hagut a l’hora de tirar 
endavant amb la web d’ENB (projecte que ja té alguns anys), però que pensa que dins 
enguany aquesta ja estarà llesta. 
 
Seguidament, el Sr, Miquel Carbonell demana la paraula per queixar-se que els 
propietaris de finques dins el Parc es senten discriminats. Manifesta que les subvencions 
que se les ofereixen no les resulten atractives, i que en realitat el que volen es vendre les 
finques ja que no són productives. La Sra. Josefina Martín pren nota d’això i demana 
que consti en acta l’interès dels propietaris per vendre. Proposa que es prepari una 
reunió entre el Conseller i els propietaris sobre aquest tema. 
 
El Sr. Antoni Martínez comenta que es podria aprofitar la compra de finques privades 
per fer llacunes que actuïn com a filtres de depuració terciària de les aigües que arriben 
al Parc, a lo qual el director afirma que seria una solució òptima. 
 
El Sr. Lleonard Llorenç comenta que s’ha de tenir molt present que s’Albufera actual és 
l’alteració d’un medi alterat, i que això es constata molt bé al analitzar les comunitats 
vegetals del Parc. Troba a faltar un document de planificació que marqui directrius de 
gestió a mig o llarg termini, per intentar posar una mica d’ordre en aquesta 
desorganització vegetal, per exemple. Probablement, comenta, falten estudis de base per 
permetre marcar unes directrius clares. 
 
El Sr. Esteve Bardolet manifesta que quan es va acordar la protecció de s’Albufera, els 
problemes que hi havia no eren els mateixos que ara, i que es varen haver de solucionar 



com es va poder. S’Albufera estava a la UCI i no hi havia massa temps per a actuar. En 
tot cas, és cert que ara hi ha nous reptes i nous problemes als que donar solució, i si no 
es fa s’Albufera seguirà estant a una UCI. Comenta també que s’ha de ser realista a 
l’hora de marcar directrius de gestió, tenir en compte els impactes perifèrics que rep 
s’Albufera, o el canvi climàtic. 
 
La Sra. Catalina Massutí, intervé per lamentar que molt sovint els problemes els crea la 
pròpia administració, al executar o permetre l’execució de projectes molt impactants, 
que sovint compten amb informes desfavorables dels tècnics. 
 

Acord: 
S’informa favorablement el Programa Anual d’actuacions 2008, amb algunes 
petites addicions proposades en aquesta Junta. 
 
 
5. Precs i preguntes. 
 
A rel de les darreres intervencions de la Sra. Catalina Massutí i el Sr. Esteve Bardolet, el 
Sr. Antoni Muñoz afegeix que és cert que s’Albufera es troba encara dins una UCI 
(urbanitzacions que l’ofeguen, central tèrmica amb canonades de refrigeració a l’interior 
del Parc, abocaments continus des d’EDAR, agricultura intensiva als seus voltants, 
etc.). I ara, per afegir-ho, el projecte de camp de golf de Son Bosc, que compta amb 
informes desfavorables dels tècnics, inclòs el del servei de Protecció d’Espècies. 
 
Exposa que és la zona de major biodiversiat de tota l’àrea, més que altres que es troben 
incloses dins el Parc. De fet, comenta, Son Bosc va formar part del Parc i ecològicament 
n’és una part d’ell. Passa a tots els assistents un dossier amb informació de Son Bosc i 
demana que la JR es posicioni al respecte d’aquest tema, ja que el camp de golf 
suposarà la pèrdua de tots els valors naturals de Son Bosc i a més les màquines poden 
entrar-hi en voler, per la qual cosa el tema és urgent. Ell proposa que Son Bosc sigui 
incorporat de nou al Parc Natural, i insta a la CMA a redactar-ne el PORN. Si no es fa 
immediatament, després vendran els laments com ha passat amb el Polígon Industrial i 
altres agressions que no es varen aturar a temps. 
 
El Sr. Esteve Bardolet intervé per dir que ara no és el moment de discutir sobre aquest 
tema, ja que és tard i alguns membres han hagut d’abandonar la sessió, si bé considera 
lògic que es demani la incorporació de Son Bosc al Parc Natural. Es podria fer una 
reunió extraordinària de la JR sobre aquest tema. 
 
El Sr. Antoni Martínez comenta que no li sembla malament fer una reunió 
extraordinària, però en tot cas vol manifestar que la construcció del camp de golf no és 
compatible amb la conservació del medi en aquella zona, Puntualitza, en tot cas, que no 
tots els camps de golf són igualment impactants, i que s’hauria de veure el projecte 
abans d’opinar amb coneixement de causa sobre tots els impactes que tindrà. 
 
El Sr. Joan Mayol també considera adient fer una JR extraordinària sobre el tema, 
encara que no pertoca prendre aquesta decisió en el punt de “precs i preguntes”. 
Evidentment, el camp de golf, si es fa, impactarà de manera important sobre la flora i la 
fauna de la zona. 
 



El Sr. Miquel Carbonell demana si els propietaris poden conrar Son Bosc si volen, a lo 
qual contesten el Sr. Joan Mayol i el Sr. Antoni Muñoz que a la zona on hi ha l’orquídia 
de prat, no. 
 
El Sr. Mateu Morro també vol manifestar que el camp de golf serà contrari a la 
conservació de s’Albufera, i que li pareix bé que es dediqui una JR extraordinària al 
tema. El Sr. Esteve Bardolet manifesta que passarà al Conseller la petició de fer aquesta 
JR extraordinària, ja que no està present i a més s’hauria de veure abans el projecte per 
poder opinar adequadament. 
 
El Sr. Antoni Muñoz recorda que no hi ha temps que perdre, que es tracta d’un tema de 
màxima urgència i sol·licita, en tot cas, que ja consti en acta el “posicionament 
contrari i unànime” de la JR respecte al camp de golf de Son Bosc, ja que pareix que 
no se li pot donar la forma d’acord. El secretari comenta que així constarà en acta si a 
ningú li pareix malament, no presentant-se objeccions al respecte. 
 
Davant això, i essent les 14:05 hores , el Sr. Esteve Bardolet dóna per acabada la sessió. 
 
 
El secretari      Vist i plau 
       El president delegat 
 
 
 
 
Maties Rebassa Beltran    Esteve Bardolet i Jané 
 
 
 
 
 
 
 


