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Sumari Editorial

Hem volgut «plagiar», per a l'editorial, el títol amb què 
Ecologistas en Acción presentaven aquest mes de juliol passat 
el seu informe Banderas negras 2012: Poca vergüenza. I és que la 
realitat econòmica i la caiguda del sistema financer capitalista té 
com a resultat l'aplicació d'unes polítiques insolidàries i injustes 
que afecten la societat i que tenen també implicacions directes 
en el futur de la conservació del nostre territori i els nostres 
espais naturals. En els darrers temps, hem vist com s'imposa un 
panorama de desregulació urbanística i de l'ordenació territorial 
per donar resposta a un nou format d'especulació sobre el 
territori. Es tracta de «flexibilitzar» els requisits normatius i de 
tramitació ambiental per motivar la «inversió» per continuar 
alimentant la màquina del creixement utilitzant el turisme com 
a combustible: així, amb l'excusa que necessitam més oferta i 
més diversificada, el Govern indueix per llei l'incompliment dels 
paràmetres normatius en matèria d'urbanisme, ordenació del 
territori i impacte ambiental, consensuats durant anys a través 
dels instruments urbanístics aprovats de manera participativa. 
Ara tot s'hi val: nous hotels en sòl rústic, desprotecció d'àrees 
naturals a l'empara de la llei d'espais naturals per la via de 
planejaments municipals, compravenda d'habitatges en domini 
públic marítim terrestre, macroprojectes a Canyamel, sa Ràpita 
o ses Fontanelles que pretenen aconseguir revalorar els sòls 

adquirits per grups promotors amb el suport d’entitats financeres 
ofegades pels actius tòxics immobiliaris que cerquen una sortida 
a l’estoc sobrevalorat...

En definitiva, una nova modalitat del mateix joc de sempre en 
què guanyen promotors i banquers gràcies al suport polític, que, 
sense cap tipus de vergonya, està entregat al funcionament 
pervers d'un sistema capitalista que agonitza i condiciona el 
futur del territori i de les persones. 

"Poca vergüenza para seguir favoreciendo a los  responsables 
del legado de la industria del ladrillo y  la especulación con los 
usos del suelo, ha plagado la  costa de activos tóxicos, es decir, 
procesos especulativos de antaño han pasado a ser a día de hoy 
viviendas y suelos sobrevalorados". Banderas Negras 2012: poca 
vergüenza.

Portada: imatge del cartell del Festival Salvem Sa Ràpita. Autor: Ignacio Zapata  

En portada

Sa Ràpita ha esdevingut un símbol; un símbol d'un espai 
novament amenaçat per l'intent d'impulsar una nova 
envestida urbanitzadora per part dels poders polítics 
actuals. Juntament amb sa Ràpita, altres espais emblemàtics 
són també sobre la taula del joc de l'especulació: cala 
Blanca, es Guix, Montport, Muleta, ses Fontanelles...

Els arguments ara són: «facilitar» la inversió per dinamitzar 
l'economia i generar llocs de feina. La protecció fa nosa, 
el compliment dels tràmits urbanístics i ambientals 
emprenya, i tot el que siguin impediments a «l'interès 
inversor» que s’ha convertit en «autonòmic» s'ha 
d’eliminar. Però nosaltres estam convençuts que res no 
justifica destruir ca nostra: protegir el futur és la millor 
inversió.

Poca vergonya
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El GOB i Greenpeace destapen les 
vertaderes intencions a Ses Fontanelles 

Devers l’any 1999 el GOB i la Plataforma per Salvar Ses 
Fontanelles va iniciar una campanya per donar a conèixer els 
valors de la zona que va culminar amb la recollida de més de 
16.000 signatures demanant la protecció. Així i tot, el Palma 
Aquarium es va acabar edificant sobre aquest espai. 

El juny de 2007, l’Ajuntament de Palma governat per 
Catalina Cirer (PP) va concedir (estant en funcions) una 
llicència per edificar un gran centre comercial sobre bona 
part de Ses Fontanelles, 8 vegades més gran que l’Aquarium. 
Podria suposar l’estocada definitiva per a aquest espai.

De llavors ençà, la suspensió cautelar derivada del 
decret-llei 1/2007 que vinculava el futur de Ses Fontanelles 
al PRI prioritzant la conservació de l'espai natural, ha quedat 
en paper banyat després de l'aprovació del decret-llei 
8/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per a la Platja 
de Palma. Aquest aixeca la suspensió i ara, un cop validat 
com a projecte de llei al Parlament, la intenció és que els 
promotors puguin adquirir les llicències que els resten per 
poder iniciar les obres abans que entri en vigor l'aprovació 
inicial del PRI que suspendrà totes les llicències. Queda clar 
doncs, que l'objectiu és que el promotor faci una carrera per 
consolidar els seus drets urbanístics damunt un espai natural. 
Posteriorment si es decideix protegir, ell com a mínim, 
podrà reclamar indemnitzacions. Una operació molt més 
avantatjosa que invertir en la construcció del centre comercial 
en uns moments de crisi global i ecatombe econòmica de 
l'estat espanyol que genera tanta "seguretat inversora".

Està clar doncs, Ses Fontanelles és una patata calenta 
pels promotors, que en els darrers anys i després de la caiguda 
del boom del "totxo" es troben en núm. vermells. Es tracta 
d'actius tòxics que intenten llevar-se de damunt, repercutint 
sobre els ciutadans les conseqüències d'una gestió política al 
servei del capital.

Podeu veure la presentació-resum a: http://www.gobmallorca.com/images/

stories/pdf/sf.pdf

Ofensiva contra els refugis de fauna

Ja són més de 50 els refugis de fauna declarats a Mallorca, la 
majoria promoguts pels propietaris amb la col·laboració del GOB. A l’illa 
de Mallorca, el nombre de persones que practiquen la caça és molt elevat 
(unes 21.000 llicències), davant això, és fàcil pensar que el nombre creixent 
de nous refugis declarats a Mallorca en els darrers anys, tot i que a l'illa es 
pot caçar pràcticament arreu, es pugui percebre com un problema per 
determinats sectors del món de la caça. Així ara, el Consell de Mallorca, ha 
aprovat la imposició d’una taxa que podria implicar la desaparició d’aquests 
espais on no es pot caçar. El GOB ho interpreta com a jugada política, en 
resposta a la pressió de determinats sectors del món de la caça, per evitar 
que segueixi prosperant aquesta figura de protecció.

La mesura no és només injusta, per gravar amb una taxa una funció 
pública, socioambiental, i que no comporta cap tipus d’aprofitament 
particular, sinó que consideram que és clarament ofensiva. Així,  els refugis 
de fauna hauran de pagar 17,56 € per Ha i any, el doble de la taxa aplicada 
als vedats de particulars, i 8 vegades superior a la dels vedats de societats 
de caçadors. Això és injustícia, discriminació i ofensa contra els propietaris 
de les finques que formen part de refugis de fauna, i un atac claríssim contra 

aquesta figura de protecció.
Les reaccions no s'han fet esperar, al municipi de Pollença, precisament 

el municipi on fins ara s'han declarat més refugis de fauna, el consistori ha 
aprovat una moció per unanimitat, a proposta dels partits de l’oposició 
però també amb el suport de l’equip de govern (PP i Lliga Regionalista), 
per demanar al Consell de Mallorca la supressió d'aquesta taxa anual. El 
GOB i una representació de propietaris de refugis de fauna va celebrar una 
reunió amb la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca per tal 
d’abordar el tema. Els propietaris exposaren a la Consellera, Catalina Soler, 
els greus problemes que han de patir els propietaris de parcel·les que formen 
part de vedats de caça locals, de les quals els propietaris mai han donat el 
seu consentiment exprés perquè s’hi caci. Segons la Consellera, l’aplicació 
de la taxa es justifica pel cost de les tasques administratives que implica 
la gestió dels refugis: revisió de la memòria anual i inspeccions de camp. El 
GOB va criticar el fet que l’administració de caça del Consell sembli ara més 
preocupada per controlar la gestió de les zones on no es caça que en vigilar 
el que es fa allà on sí es caça, i pretengui fer un seguiment tècnic més estricte 
als refugis de fauna que als vedats.

Més informació:

http://www.gobmallorca.com/tag/refugis-de-fauna.html

actualitat

Segueixen les mobilitzacions contra el 
macro-hotel a sa Ràpita

La societat mallorquina ha mostrat la seva reacció contundent 
davant el retorn de les velles polítiques que pretenen vincular el 
creixement econòmic a la destrucció del territori. L'anunci de la 
construcció d'un hotel de 1.200 places, amb una ocupació de 
prop de 20 hectàrees i aferrat a s’Arenal de Sa Ràpita va motivar 
una de les més grans i més emotives manifestacions ciutadanes 
a sa Ràpita el passat 29 d'abril, així com una casserolada el 12 del 
mateix mes, durant el Ple del Consell de Mallorca que aprovà la 
modificació del Pla Territorial per a permetre la seva construcció, 
i que va comptar amb la intervenció del GOB per preservar 
aquesta zona natural emblemàtica − d'importància internacional 
que forma part de l'ANEI Es Trenc-es Salobrar de Campos, i que 
va ser declarat LIC i ZEPA pels seus indubtables valors naturals− 
de l'impacte del macro-hotel ubicat a la seva perifèria.  A banda 
d'això, la constitució de la Plataforma Salvem sa Ràpita ha estat 
clau en la mobilització i va recollir més de 16.000 signatures 
contràries al projecte i que foren lliurades al Conseller de Turisme.

Però no només la societat mallorquina ha manifestat el 
seu desacord amb l'hotel. Les intencions del govern autonòmic i 
local d'impulsar aquest projecte han tengut un important ressò 
a l'àmbit nacional i internacional. Per això, i coneixent els detalls 
de la iniciativa declarada d'interès autonòmic per part del govern 
Bauzà, les 5 entitats ecologistes d'àmbit estatal: Greenpeace, 
Amics de la Terra, Ecologistas en acción, SEO i WWF han enviat 
un carta al president Bauzà reclamant la retirada del projecte.

Alertades per l'impacte que podria generar el projecte 
hoteler a l'espai natural annex, han reclamat conjuntament 
al govern la reconsideració del projecte que consideren 

inconvenient pel desenvolupament sostenible de la zona i 
l'han instat a la reactivació del Pla d'Ordenació de Recursos 
Naturals d'es Trenc-Salobrar de Campos i a la incorporació al 
seu àmbit d'algunes zones perifèriques (com sa Canova i son 
Durí) necessàries per garantir la protecció de la zona humida i les 
dunes dels impactes generats en la perifèria de l'espai natural. 

El GOB continua treballant en la línia d'alertar i documentar 
els impactes previsibles de l'hotel, com és el cas de la problemàtica 
dels recursos hídrics vinculada al projecte, tant pel que fa al consum 
exagerat −el macrohotel de sa Ràpita tendria un consum d'aigua 
equivalent al consum domèstic de més de 4.000 persones, això és 
per exemple, tot el consum anual de tot el municipi de ses Salines− 
com al tractament de les aigües residuals i també en relació a la 
possible contaminació dels acüífers de la zona. També, des del GOB, 
continuam treballant  en el seguiment i actuació en la tramitació 
urbanística del projecte. El GOB ha presentat al·legacions a l'avanç de la 
modificació de les NNSS de Campos que ha de possibilitar el projecte. 

Per altra banda, el projecte ha tengut i continua tenint un gran 
ressò a la premsa internacional. Diversos mitjans de reconegut prestigi, 
sobretot a Alemanya, continuen informant sobre l'avanç del projecte i 
ho vinculen al retorn de les polítiques especulatives del Partit Popular.

L'atac a aquest indret emblemàtic ha esdevengut de fet, un 
símbol de la nova política territorial d'aquest govern que impulsa un 
"tot s'hi val" per tal d'aconseguir la inversió immobiliària que permeti 
revifar la bombolla especulativa i de destrucció del territori. Per tot 
això, el GOB ha organitzat un festival per a aquest mes de setembre 
amb l'objectiu de fer un clam col·lectiu per la protecció de la nostra 
terra i del nostre futur (vegeu especial a les pàgines centrals)

Els espais naturals “protegits”, sota 
mínims.

El passat 24 de maig, es celebrava el Dia Europeu dels 
Parcs, un dia en què la Federació Europarc convida tots els 
estats europeus i organitzacions no governamentals de 
conservació de la naturalesa a divulgar aquest esdeveniment 
i a organitzar activitats destinades a donar a conèixer 
les àrees protegides i la seva rellevància per a la societat. 
Tot i això, enguany la situació als nostres espais naturals 
protegits no està per a celebracions.

El panorama actual és el de bloqueig a nous espais 
protegits i caducitat dels plans d'ordenació dels espais d'es 
Trenc-Salobrar de Campos i Península de Llevant, de retall 

de fins a un 85,09% del pressupost dels espais existents, 
de manca d'activitat de les seves Juntes Rectores, que fa 
més d'un any que no es convoquen, i de potenciació de la 
mercantilització d'aquests indrets, on a partir d'ara s'haurà 
de pagar per diverses activitats, i es promouran activitats 
comercials, turístiques, esportives o d’oci, poc apropiades 
per aquests espais. Un panorama en definitiva totalment 
inconvenient per a la biodiversitat de les Illes Balears i per a 
la correcta conservació del nostre patrimoni natural.

Més informació:

http://www.gobmallorca.com/informa-t/notes-informatives/espais-

naturals.html

actualitat
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Entrega dels Premis Alzina i Ciment, 
enguany a una Trapa ja sense 
conveni amb el Consell.

15 de maig passat, va tenir lloc la trobada i dinar 
anual de socis del GOB-Mallorca. Enguany aquest acte es 
va celebrar a la Trapa, espai natural propietat del GOB, per 
tal de poder explicar als socis les millores realitzades en els 
darrers anys i comentar allà mateix la situació actual després 
de l’acord entre Consell de Mallorca i GOB per rescindir el 
conveni que es va signar l’any 1997 per fer-hi un refugi de 
la ruta de pedra en sec. La pràctica paralització des de fa 
anys de les actuacions de l’esmentat conveni i la manca de 
perspectives d’activació a curt termini han fet aconsellable 
aquesta decisió.

En el decurs de la trobada es lliuraren els premis 
Alzina atorgats l’any 2011, corresponents a l’Associació de 
Varietats Locals de les Illes Balears, l’Ermità Benet i Massa 
Crítica. Posteriorment els socis assistents votaren per 
atorgar els premis Alzina i Ciment d’enguany. Els guardons 
varen correspondre per part dels premis Alzina a Ràdio 
i Televisió de Mallorca, Som Energia i Gadma.  Els premis 
Ciment varen ser atorgats a Carlos Delgado, Conseller de 
Turisme, Gabriel Company, Conseller d’Agricultura, Medi 
Ambient i Territori i Sebastià Sagreras, Batle de Campos.

Més informació: 

http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/el-gob/447

http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/la-trapa/391

"No vull/puc pagar" al tren.

El GOB, juntament amb l'Associació d'usuaris del tren 
i usuaris anònims del servei denuncien, amb una protesta 
en la qual usuaris que es desplaçaven s’han negat a pagar el 
bitllet del tren, la perversa estratègia de gestió de SFM per 
justificar l'augment abusiu de les tarifes, l'acomiadament 
de treballadors, i el progressiu tancament de línies del servei 
públic de transport ferroviari. 

Des del GOB denunciam la pèssima gestió del servei 
públic del tren. Sabem que no és per incompetència - 
que també podria ser - si no que respon a una estratègia 
premeditada de degradació del servei (ja s'han acomiadat 

27 persones, molts trens van sense revisor, els torns de les 
estacions d'Inca, Manacor i Palma romanen sovint oberts 
o taquilles tancades, de manera que no es comptabilitzen 
ni els viatges ni els usuaris...) de manera que, malgrat 
l'increment abusiu de les taxes adreçades a penalitzar els 
usuaris del tren, justifiquin a mig termini la privatització del 
servei públic i el tancament de línies.

Més informació:

http://www.gobmallorca.com/n otes- informatives/transport- i-

infrastructures/593

Nova envestida urbanitzadora

El passat 7 de juny el GOB va presentar l'informe Un 
any de Govern Bauzà: Desregulació a la carta, on es denuncien 
arguments perversament utilitzats per a justificar el retorn a les 
polítiques més agressives contra el territori i una sèrie d'actuacions 
preocupants des del punt de vista de la preservació del territori, 
com l'impuls a determinats projectes “singulars”, com hotels de 
luxe, ports esportius, parcs temàtics, noves urbanitzacions; la 
creació de noves iniciatives legislatives desreguladores, com la Llei 
Company o la Llei General Turística on queda clar que la premisa 
és que la protecció fa nosa; el retorn a polítiques de mobilitat poc 
sostenible d'afavorir el transport privat per carretera i l'impuls de 
les infraestructures associades per "generar riquesa" en detriment 

de la continuació de les iniciatives vinculades a millorar les opcions 
i condicions d'ús del transport públic; la gestió insostenible dels 
recursos naturals i la precària situació dels nostres espais naturals 
“protegits”.

En definitiva, és evident que les directrius polítiques ens 
aboquen a una nova envestida urbanitzadora, de desprotecció 
d’espais naturals, de recuperació de projecte d’autopistes, de 
reculada als projectes ferroviaris, alhora que s’intueix el foment 
d’operacions especulatives i purament financeres. 

Més informació: 

http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/territori-i-urbanisme/492

Informe:  Un any de Govern Bauzà: Desregulació a la carta

Persones i entitats es banyen contra 
la reforma de la Llei de Costes.

El Govern espanyol va presentar el mes de juliol al 
Consell de Ministres l'avantprojecte de la modificació de la 
Llei de Costes que representa una llei a la carta per cobrir 
les il·legalitats comeses donant l'esquena a la normativa 
vigent, aprovada al 1988 afavorint a més l'especulació a la 
costa. Davant aquest fet, s'ha articulat una plataforma sota 
el lema No a la nostra Costa, impulsada per les 5 entitats 
ecologistes d'àmbit estatal i el GOB, i que actualment ja 
compta amb més de 200 organitzacions, associacions de 
veïns, confreries de pesca, empreses de turisme, associacions 
de jutges i advocats, sindicats i gabinets d'arquitectes que s'hi 
han adherit. L'objectiu de la Plataforma és reivindicar l'actual 
marc normatiu. És a dir que no es modifiqui l'actual Llei de 
Costes i reclamar contundència en l'aplicació de la norma. 
La Llei de Costes tal i com estava plantejada és una bona 
llei de mínims, el que ha fallat fins ara és la seva aplicació 
administrativa. 

Conjuntament, en el marc de la Plataforma, es va 
preparar per dia 28 de juliol el "Dia d'acció global per a la 
protecció de les nostres costes". Un dia en què es varen 
fer diverses accions a diferents punts del litoral de l'estat 
espanyol, molts d'ells amenaçats per projectes urbanístics o 
bé per obres de gran envergadura que comporten degradació 
de l'espai biofísic com zones dunars molt degradades o ports 
esportius, etc. A Mallorca, els grups ecologistes locals han 

treballat amb la Plataforma Salvem Andratx, per focalitzar 
l'atenció aquest dia a Cala Blanca. Un espai natural de gran 
valor paisatgístic i ecològic, de nou amenaçat per processos 
urbanístics. Es tracta d'una zona litoral salvatge i esquerpa que 
conté una gran diversitat botànica i faunística. La vegetació 
arriba fins a la mar mateixa, conformant un paisatge molt 
singular. Cal recordar que Cala Blanca estava inclosa dins la 
delimitació del Patrimoni Mundial de la Serra de Tramuntana 
que va fer la UNESCO. L'acció, que consistia en una travessia 
per mar amb embarcacions sense motor des de les platges de 
Peguera i Camp de Mar fins a Cala Blanca, va ser un èxit i va 
comptar amb una gran participació.

Per altra part, Ecologistas en Acción i GOB han 
identificat els culpables de les agressions a la nostra costa 
amb els respectius informes: Banderas Negras 2012: Poca 
Vergüenza, que ha estat el punt de partida de la col·laboració 
entre ambdues entitats ecologistes i que ha culminat amb 
el document #conflictesalacosta2012 que conté una anàlisi 
completa i exhaustiva de les amenaces vigents a la costa de 
Mallorca a dia d'avui.

Més informació: 

http://www.gobmallorca.com/tag/llei-de-costes.html

http://www.ecologis tasenaccion.org/IMG/pdf/informe_band eras_

negras_2012.pdf

http://www.gobmallorca.com/images/stories/pdf/conflictesalacosta2012_

baixa.pdf

actualitat actualitat
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L'argument de la seguretat jurídica és, juntament amb els 
de reactivació econòmica i creació de llocs de feina, un 
dels grans arguments que en aquests temps que corren 
justifiquen un «tot s'hi val» en termes urbanístics i 
territorials.

D'ençà de l'inici de la legislatura hem vist com, des 
de diverses conselleries i sense estar necessàriament 
vinculades de forma directa amb l’urbanisme o 
l'ordenació del territori, s'han impulsat iniciatives de 
desregulació, és a dir, de reducció normativa d'obligacions 
i de responsabilitats per afavorir la iniciativa empresarial 
privada, reducció suposadament emparada per les 
necessitats de crear un panorama favorable a la inversió 
(i al creixement). 

D'aquesta manera, les institucions políticorepresentatives 
i administradores sotmeten la seva potestat d'impulsar 
lleis com a instruments de regulació de caràcter general 
als interessos del capitalisme neoliberal i, per tant, fent 
lleis per afavorir interessos particulars a la carta.

Les iniciatives legislatives desreguladores

Durant aquest primer any de govern, s'han impulsat 
iniciatives legislatives que tenen com a únic objectiu 
desregular l'ordenació del territori i l'urbanisme i 
dotar l'executiu del poder absolut en relació amb 
l'autorització de projectes que condicionen l'ordenació 
territorial mitjançant l'activitat econòmica i conculcant 
competències als ajuntaments i als consells insulars. És a 
dir, es pretén sotmetre l'ordenació territorial i l'urbanisme 
als interessos econòmics, turístics i especulatius.

Quines han estat les lleis aprovades pel Parlament 
en aquest tram de legislatura amb més impacte en la 
desregulació urbanística i de l'ordenació del territori:

· El Decret llei Company i la seva tramitació com a 
Projecte de llei

Més concretament, el Decret llei 2/2012, de 17 de 
febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible i la posteriorment aprovada Llei 7/2012, de 13 

La seguretat jurídica insostenible: 
tot està en joc
Margalida Maria Ramis
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de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible. 

Representa un atac directe a les tramitacions urbanístiques 
establertes per la normativa vigent i un retrocés en la 
protecció del territori cap l'urbanisme salvatge que ha 
marcat el desenvolupament econòmic i el deteriorament 
ecològic d'aquesta illa:

- Obre  les  portes  a  la  construcció  en  sòl  rústic  i  a  la  
desprotecció  i  la reactivació d'urbanitzacions i d’altres 
projectes que actualment són ANEI o ARIP (especialment 
les que deriven de les proteccions impulsades per la Llei 
4/2008): cala Carbó (Pollença), el Vilar (Pollença), cala  
Blanca  (Andratx),  Alcanada  (Alcúdia),  cala  Marçal  
(Felanitx), Regana  (Llucmajor), Can Vairet i Son Flor 
(Calvià), Montport (Andratx), Muleta (Sóller).

- Altres aspectes de la Llei 4/2008 o del Decret llei anterior 
que es modifiquen:

· Llei de camps de golf (possibilitat de tornar a permetre 
hotels i aparthotels)
· Ampliació de balneari de la font Santa damunt el 
salobrar de Campos
· Possibilitat d’edificar en sòls urbans que no tenguin 
tots el serveis prevists a la llei

- Per altra banda, i pel que fa al sòl rústic, amb l’excusa 
de facilitar la construcció de  construccions agrícoles o 
ramaderes, es podrien autoritzar nous habitatges i nous 
usos.

· La nova Llei del turisme

La Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les 
Illes Balears és el reflex més clar de les aspiracions del 
conseller Carlos Delgado per poder disposar  totalment  
i  absolutament  de  tot  el  territori  per  autoritzar  
sense  traves,  ni  administratives ni ambientals, projectes 
al marge de qualsevol compliment de la legislació en 
matèria territorial i urbanística. Alguns aspectes clau:

- Pretén subordinar la planificació territorial a l'interès 
turístic.
- Afavoreix dispenses de compliment de paràmetres 
urbanístics adjudicats de forma arbitrària sota la figura 
de l'interès turístic i autonòmic.
- Desregula les autoritzacions sobre activitats turístiques 
i usos del sòl.
- Legalitza  de  forma  escandalosa  «fòssils»  urbanístics,  

exonerant-los  del compliment de la norma.
- Obre el sòl rústic (fins i tot protegit) als negocis turístics 
sense cap tipus de control ni urbanístic ni ambiental. 
Permet l'activitat, en sòl rústic, de grans equipaments 
esportius, recreatius o de qualsevol altre ús, inclosos els 
camps de golf, amb oferta complementària de 450 places 
de 5 estrelles.
- Possibilita  canvis  d'ús  a través d’una  descapitalització  
de  les  empreses d’allotjament  turístic  amb  l’entrada  
d’aquests  estocs  d’immobles  als  circuits secundaris  
d’acumulació  de  capital  per  la  via  de  l’especulació  
financera immobiliària.

Altres iniciatives legislatives impulsades amb el mateix 
objectiu d'afavorir la inversió privada (lleis d'urbanisme a 
la carta)

- Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques 
per a l’execució del Centre Internacional de Tennis Rafael 
Nadal1 
- Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per 
a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, i 
altres activitats
- Decret llei 8/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents 
per a la Platja de Palma, per a l'impuls de la urbanització 
de ses Fontanelles.

El desgovern urbanístic a cops de decrets llei

La majoria d'aquestes iniciatives legislatives utilitzen, a més 
a més i de forma perversa, la figura dels decrets llei, una 
figura que el GOB ja va denunciar a la passada legislatura 
i que es feia servir sense tenir cap justificació per raons 
d'urgència, tal com estableix l'Estatut d'Autonomia quan 
fixa les condicions en què s'ha d'aplicar aquest instrument 
normatiu, i que l'únic que garanteix és l'absència total de 
debat i de participació ciutadana en matèries que afecten 
el territori i, per tant, les persones.

Així, el PP ha après la lliçó dels progressistes del PSOE 
i impulsa la desregulació urbanística i la desprotecció 
del territori a cops de decrets llei.  Arran d'una denúncia 
presentada pel GOB2 , ja en la passada legislatura, amb 
relació als decrets llei amb efectes urbanístics que 
consideràvem impugnables per anticonstitucionals, 
el defensor del pueblo va emetre un informe en què 
manifestava que havia advertit a les Corts Generals de 
la preocupant pràctica per part dels poders públics de la 
utilització de figures com els decrets llei en matèries com 
l'ordenació territorial, urbanística i ambiental, que alteren 

a fons

la normativa establerta i els processos administratius 
habituals en ordenació del territori i urbanisme; i 
conculquen el dret a la participació ciutadana en els 
processos de presa de decisions que afecten el territori.

A l'àmbit estatal: modificació de la Llei de costes

Però aquesta dinàmica no és ni pròpia ni exclusiva de 
les Illes Balears. Arreu de l'estat s'impulsen iniciatives 
desreguladores a favor del capital inversor especulador 
i es llancen iniciatives de remodelacions legislatives 
profundes per tal de flexibilitzar la protecció territorial: és 
el cas de la modificació de la Llei de costes, que ha iniciat 
el mes de juliol la tramitació parlamentària.

Amb aquesta reforma, el Govern espanyol fa una passa 
més cap a la privatització del litoral. L'ampliació de la 
concessió a 75 anys més i la possibilitat de compravenda 
dels immobles deixaran els bens públics de la costa a 
mercè de l'especulació i dels interessos privats. 

Entre els punts clau de l'avantprojecte de modificació de 
la Llei de costes, cal destacar:

- L'establiment d'un règim especial per a 11 nuclis 
costaners, entre els quals Formentera,
- L'ampliació de la concessió a habitatges il·legals de 30 
a 75 anys, i
- Que es permeti vendre a tercers aquests tipus 
d'habitatges.

Amb aquesta reforma, la llei passa de ser una llei per a 
la protecció litoral a una llei que protegeix determinats 
interessos econòmics al litoral.

La introducció d'excepcions sense cap tipus de justificació 
tècnica ni sense cap valoració de les possibles implicacions 
econòmiques, a més de la introducció d'indeterminacions 
que permeten resoldre l'aplicació de la normativa «segons 
el cas» és el fet més lamentable i significatiu d'aquesta 
nova redacció de la Llei estatal. La introducció dels 
«conceptes jurídics indeterminats», però, no és cosa única 
en aquesta llei, sinó que esdevé característica comuna 
també del redactat de les lleis aprovades al Parlament 
de les Illes Balears. D'aquesta manera, mitjançant la 
desregulació a cops de decrets llei i de texts normatius 
plagats d'indeterminacions jurídiques («falsa seguretat 
jurídica») l'urbanisme i l'ordenació del territori l'acabaran 
decidint els jutges, i s’eliminaran les preses de decisions 
democràtiques mitjançant instruments que garanteixen 
la participació ciutadana. La seguretat jurídica esdevé 
només la seguretat d'alguns que veuran garantides les 
seves possibilitats d'inversió, d’especulació i de guanys.

Referències al text:

1 http://ventperlaleta.balearweb.net/post/101929

2 http://bit.ly/NjVyDu

Més informació:

No a nuestra costa: Plataforma contra la reforma de la Llei de costes

Informe #conflictesalacosta2012 del GOB.

Banderas negras 2012: Poca vergüenza
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contribuir a la desestacionalització turística i oferir una 
excel·lent infraestructura als residents de la Ràpita. A més del 
club social, piscines, pistes de tennis, pàdel i un poliesportiu, 
també es crearà una escola de golf amb un camp de pràctiques 
i un camp de nou clots de picht and putt. (Extret de la nota 
informativa del Govern de dia 30 de març de 2012).

Localització i valors naturals
La finca de Son Durí està qualificada actualment com a sòl 
urbanitzable, encara que el projecte també afecta una zona de 
sòl rústic. Actualment, es tracta d'una zona sense cap tipus de 
desenvolupament urbanístic, amb una massa vegetal, garriga 
d'ullastre, de notable interès ecològic i paisatgístic, que manté 
intacta la riquesa ecològica que li confereix una diversitat 
d'ambients que acaba repercutint en un elevat valor faunístic. 
De fet, la garriga d'ullastre és un dels hàbitats de la tortuga 
mediterrània testudo hermani, espècie protegida per la directiva 
Habitats. A més, la finca confina amb l'espai natural des Trenc - 
es Salobrar de Campos, declarat Àrea Natural d’Especial Interès 
(ANEI) el 1984 pel Parlament de les Illes Balears, Zona d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d'Interès Comunitari (LIC). 
Es Trenc i es Salobrar de Campos formen un conjunt natural 
excepcional, en el qual destaquen les formacions dunars i la 
zona humida, utilitzada per un nombre important d'espècies 
d'ocells. Podeu consultar la fitxa de la xarxa natura 2000.
La Llei d'espais naturals (1991) disposava que la zona 
conformada pels arenals verges i les formacions dunars de sa 
Ràpita i es Trenc, juntament amb la zona humida des Salobrar, 
havia de ser dotada d'una figura de protecció i conservació. El 9 
de juny de 2006, per acord del Consell de Govern, es va iniciar 
el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació de Recursos 

Naturals (PORN) a l'àmbit de la zona des Trenc - salobrar de 
Campos  -cal esmentar que inicialment el PORN no incorporava 
la garriga de sa Canova (on es va projectar un camp de polo 
l'any 2004), i que l'any 2003 es varen modificar les Directrius 
d'Ordenació Territorial (DOT), possibilitant la construcció 
excepcional d’una clínica-hotel en el balneari de Sant Joan 
de la Font Santa. El procediment es va deixar caducar a l’inici 
d'aquesta legislatura. Com a conseqüència, durant més de 25 
anys no s'han pogut aplicar mesures de protecció i conservació 
fermes ni s'ha consolidat cap sistema de gestió sobre aquest 
espai natural, amb la qual cosa no s’ha abordat de forma 
seriosa la principal problemàtica que l’afecta: la degradació 
de les platges i els sistemes dunars ocasionada per l'activitat 
humana. Sense una infraestructura humana i material de gestió, 
l'ordenació de qualsevol espai natural és avui impossible.

Impacte ambiental i social
El projecte contribuirà a empitjorar la situació general de 
degradació i vulnerabilitat de l'àrea protegida. Generaria una 
pressió molt forta sobre els arenals de sa Ràpita i es Trenc, 
sistemes fràgils i ja molt vulnerables precisament a causa de la 
gran afluència de turistes que reben a l'estiu aquestes platges i 
que ha contribuït, juntament amb altres factors d'origen antròpic 
-retirada de posidònia amb sistemes mecànics i construcció, en 
la dècada dels anys 70, del port esportiu de sa Ràpita amb la 
consegüent modificació de la dinàmica litoral-, a la reculada de 
la línia de mar i a la degradació del sistema dunar. 
La construcció d'aquest complex turístic de luxe, que es 
projecta juntament amb un camp de golf, representaria, a més, 
altres impactes com ara:
- El consum i la transformació exagerats i negatius de territori. 

Campos - Projecte de complex turístic de cinc estrelles a 
son Durí - sa Ràpita.
El Govern de les Illes Balears torna a pretendre impulsar nous 
megaprojectes urbanístics a zones sensibles amb l'argument de 
generar llocs de feina i impulsar l'economia turística i local. En 
aquest cas es tracta d'un hotel de 285 habitacions, 1400 places, 
camp de golf i instal·lacions esportives complementàries, que 
pretén situar-se en el municipi de Campos, en una finca que 
confronta amb l'ANEI des Trenc - es Salobrar -que inclou els 
mítics arenals verges de les platges des Trenc i sa Ràpita. El 
projecte ha estat avalat amb la declaració d’«interès autonòmic» 
pel Govern a instàncies de la Conselleria de Turisme, i ha 
motivat una polèmica «correcció d'errors» del Pla Territorial 
de Mallorca, gràcies a la qual Campos pot ara desenvolupar 
el projecte hoteler a la zona. El projecte té el suport absolut 
de l'Ajuntament de Campos, tot i haver generat una resposta 
popular en contra sense precedents.

Descripció del projecte
El projecte encara no ha iniciat la tramitació. De fet, el sòl 
urbanitzable de la finca de Son Durí no té encara pla parcial. 
Tot i així, la intenció ha estat mereixedora de la declaració 

d'interès autonòmic a l'abril d'enguany. Per altra banda, el 
Pla Territorial de Mallorca plantejava dubtes sobre el nombre 
de hectàrees que el municipi de Campos tindria disponibles 
per créixer. Per evitar una possible interpretació restrictiva 
que impedís el desenvolupament del projecte, el Consell de 
Mallorca va aprovar, gràcies a la majoria del Partit Popular, una 
«correcció d'errors», que ha estat impugnada pels partits de 
l'oposició i que garanteix el creixement turístic a la finca de Son 
Durí. L'ajuntament, per la seva banda, ha iniciat la tramitació 
d'una modificació de les NNSS per adaptar-se a les disposicions 
del Pla Territorial un cop corregit el suposat error.

Promotor
Mirador des Trenc, SL; i Cases de sa Ràpita, SL.

Administracions responsables de la seva aprovació
Govern de les Illes Balears (autoritzacions turístiques), Consell 
Insular de Mallorca (modificació NNSS Campos, pla parcial 
i projecte d'urbanització) i Ajuntament de Campos (llicències 
d'urbanització i d’edificació).

Base legal
Modificació núm. 2 del Pla Territorial de Mallorca; normes 
subsidiàries del municipi de Campos; Llei 4/2010, de 16 de 
juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes 
Balears (BOIB núm. 94 de 22 de juny de 2010); Llei 8/2012, de 
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 
21 de juliol de 2012).

Estat de tramitació
El projecte no ha iniciat encara la tramitació municipal. Els 
promotors han d'iniciar prèviament encara la tramitació del pla 
parcial i el projecte d'urbanització.

Actuacions
La proposta d'inversió consisteix en la creació d'un hotel de 285 
habitacions i 203 suites, sota els criteris de qualitat turística 
i integració arquitectònica, atès que es compatibilitzarà 
l'arquitectura tradicional amb les darreres tecnologies, i 
respecte al medi ambient, perquè s’utilitzaran espècies vegetals 
autòctones per a l'enjardinament de la zona. Igualment, es 
construirà sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, 
atès que s'implantaran les darreres tecnologies en energia 
solar, com també en cogeneració, i s'adaptarà la construcció 
als condicionants climàtics del lloc. En el complex està prevista 
també la construcció d'una important instal·lació esportiva, 
sempre comptant amb la declaració d'interès general, per 

especial sa Ràpita especial sa Ràpita

Tota la informació sobre el projecte i la 
campanya del GOB
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Per altra banda, no podem oblidar que, al marge de l'aigua 
necessària per satisfer la demanda de les instal·lacions, i, 
tot i que la llei obligui a usar aigües depurades per regar els 
camps, en alguns casos hi ha empreses que incompleixen les 
autoritzacions i llicències, i reguen amb aigua de pous, un fet 
que contribueix greument a l'esgotament i la salinització dels 
aqüífers. 
En tot cas, la promoció d'instal·lacions que usen de forma tan 
notable aquest recurs sembla absolutament desaconsellable en 
unes illes on l'aigua és un recurs tan escàs i que sovint pateixen 
problemes de proveïment en nuclis urbans. Per altra banda, i 
lligat al punt anterior relatiu a la contaminació, la utilització 
d'aigües residuals per al regatge d'aquesta gespa en condicions 
no adequades ocasiona contaminació dels aqüífers a causa del 
gran contingut salí i orgànic de que tenen, juntament amb els 
elevats valors de nutrients que duen, en què destaca un elevat 
nivell de sals clorurades i sòdiques. En aquestes aigües, també 
hi destaquen les grans quantitats de sulfats o amonis, entre 
d’altres elements. La demanda biològica d'oxigen és elevada, 
per la qual cosa la descomposició anaeròbica és molt complexa, 
i dóna lloc a les capes negres en el subsòl de la gespa. Un aqüífer 
sobre el qual hi ha un camp de golf presenta majors riscs de 
contaminació, a causa de la gran facilitat d'infiltració. En 
aquest sentit, per tant, l'aigua depurada tampoc no representa 
una solució íntegra a la incidència d'aquesta activitat a la 
problemàtica de l'aigua.

Reacció ciutadana
L'anunci de l’impuls del complex turístic va propiciar la creació 
de la plataforma Salvem sa Ràpita, que en poc més de dos mesos 
va recollir prop de 17.000 signatures contràries al projecte, les 
quals varen ser lliurades a la Conselleria de Turisme. L'aparició 
de la notícia de la declaració d'interès autonòmic als mitjans 
locals i a un diari estatal de gran difusió va desencadenar 
una allau de reaccions contràries al projecte a través de les 
xarxes socials, que va evidenciar-se en la participació massiva 
en la cadena humana organitzada el 29 d'abril de 2012 per la 
plataforma Salvem sa Ràpita, Amics de la Terra i GOB.
De llavors ençà està activa la Campanya Salvem sa Ràpita, que 
treballa en diversos fronts:
- Difusió i posada en valor dels aspectes naturals de la zona. Un 
grup de naturalistes treballa en profunditat els valors naturals 
de la zona que en justifiquen la protecció i el manteniment, 
tant a la finca de Son Durí com als voltants.
- Campanya informativa als mitjans locals, nacionals i 
internacionals, proporcionant informació periòdicament per al 
seguiment de la notícia
- Campanya d'adhesions d'entitats conservacionistes d'àmbit 
estatal i internacional. En aquest sentit, les cinc entitats 
ecologistes d'àmbit estatal (Greenpeace, SEO, WWF, 
Ecologistas en Acción i Amics de la Terra) ja han manifestat el 
suport a la campanya i han remès una carta al president Bauzá 

demanant-li la retirada del projecte. Per altra banda, l'associació 
internacional Surfrides ha activat, en col·laboració amb el GOB, 
el programa Guardacostas, i dóna suport econòmic, jurídic i 
tècnic a la campanya i, evidentment, contribueix a la difusió de 
les conseqüències que es podrien derivar del projecte. 
- Campanya adreçada als turistes, amb accions que es 
desenvoluparan durant el mes d'agost i sobre les quals s'anirà 
informant puntualment
- Ciberaccions 
- Seguiment de la campanya jurídica per respondre a les 
tramitacions administratives irregulars
- Seguiment de la tramitació administrativa del projecte. En 
aquests moments, s'han presentat al·legacions a l'avanç de 
la modificació de les NNSS de Campos que l'Ajuntament va 
aprovar en una sessió extraordinària i urgent el passat 29 de 
juny de 2012.
- Accions de denúncia i difusió. Propera acció: Festival Salvem sa 
Ràpita: tot està en joc. 6 de setembre de 2012. Més informació 
al web del GOB  o a les xarxes socials facebook i twitter 
 

El projecte implica el consum de 21 hectàrees de territori 
ben conservat. Així, 21 hectàrees de pineda, garriga o alzinar 
es transformarien per convertir-se en complex hoteler i camp 
de golf. La conformació dels paisatges actuals de la Mallorca 
rural, de la qual Son Durí és un clar exponent, constitueixen un 
exemple extraordinari de compatibilitat entre diverses activitats 
econòmiques, valors naturals, ecològics, etc. Els paisatges que 
s’han format en segles queden destrossats en un breu lapse de 
temps. 
- Més oferta turística. Tots els estudis elaborats recentment 
destaquen el fet que a Mallorca hi ha un excés d'oferta turística 
i residencial, i la pròpia Federació de Camps de Golf adverteix 
que ja hi ha suficient oferta a Mallorca. De fet, sa Ràpita és un 
exemple de l'excés d'oferta residencial. Aprovar projectes que 
impliquen un increment de l'oferta turística és una contradicció 
amb el que hauria de ser la tendència general pel que fa a política 
turística: la reconversió i la recuperació de zones degradades 
per la massificació.
- Contaminació de les aigües. Un camp de golf necessita, per a 
la supervivència, convertir-se en una àrea pràcticament abiòtica 
-sense vida-, per la qual cosa la utilització de substàncies 
químiques tòxiques (pesticides, herbicides, insecticides, 
fertilitzants...) es converteix en una necessitat. De fet, l’Institut 
d’Ecologia Aquàtica de Girona ha equiparat els efectes que 
suposa als d'una activitat industrial molt contaminant. Per 
poder mantenir les gespes dels camps de golf, aquestes han de 
ser tractades amb nombrosos productes químics, per evitar, per 
una banda, que creixin herbes que no interessen i, per una altra, 
que determinats insectes o rosegadors facin malbé la gespa. En 
els greens, pel fet de necessitar més atencions, la quantitat de 

productes que s'utilitzen són molt nombrosos i tòxics, com ara 
el bromur de   metil, el clortalonil o carbaril. No cal dir que 
aquest excés de productes químics pot acabar afectant la 
qualitat de les aigües subterrànies i, per tant, la zona humida 
d'es Salobrar.
- Elevat consum d'aigua. El tema de l'aigua és un dels principals 
problemes que es derivarien de la construcció d'aquest complex 
turístic amb camp de golf, i aquesta problemàtica es manifesta 
principalment en la pressió sobre els recursos hídrics a causa 
de l’elevat consum d'aigua (quantitat) i la contaminació dels 
aqüífers (qualitat). El municipi de Campos pateix un règim 
general de manca de pluges anuals; menys de 400mm/anuals, 
considerat pels experts clima mediterrani de tipus semiàrid. 
L’increment de la pressió sobre els recursos hídrics constitueix 
un dels problemes més importants derivats de la construcció i 
el funcionament d'una oferta com la que es projecta a Son Durí. 
En relació amb la construcció del camp de golf, es calcula que 
les necessitats de regatge d'un camp de golf de 9 clots com el 
que sembla ser que es projecta a Son Durí (20-30 hectàrees) 
superen els 250.000 m3 anuals (l'equivalent al consum 
domèstic de més de 4.000 persones), amb consums diaris en 
els mesos d'estiu d'uns 1.500 m3. A aquest volum, s'hi hauria 
d'afegir l'aigua que s'evapora en els petits llacs inserits en els 
camps i,  evidentment, l'elevat consum que suposen les 1.200 
places turístiques de 5 estrelles (una mitjana de 40.090 m3 
anuals; 361 litres per plaça i dia).
Per norma general, el consum d'aigua d'un turista és el doble 
que el resident habitual de la zona. Certament, aquest elevat 
consum pot provocar problemes en zones veïnes com a 
conseqüència de les fortes extraccions d'aigua dels aqüífers. 

Què pots fer tu?:

Si t'interessa col·laborar amb el GOB, pots fer-ho de moltes 
maneres i des de molts llocs diferents; en solitari o amb 
altres persones, i també des del teu lloc de feina.

- Si vols col·laborar específicament en la campanya Salvem 
sa Ràpita, posa't en contacte amb nosaltres a través del 
telèfon del GOB, 971496060, o a través del correu 
territori@gobmallorca.com, i ens posarem en contacte 
amb tu.

- El GOB té una xarxa de voluntariat territorial que 
representa l'organització en l’àmbit  local; cada cop 
més, pretenem, a través de tallers participatius, que els 
voluntaris i les voluntàries ens ajudin a construir el GOB 
del present i del futur, a tenir presència i a ser actius en la 
lluita pel nostre territori i la nostra biodiversitat.

- Si ets menor de 25 anys, pots unir-te a programes 
específics dissenyats per a joves, com ara Joves del GOB 
(gobjoves@gmail.com) o els campaments d'estiu. 

- Col·labora-hi fent un donatiu al GOB de la quantitat que 
tu vulguis, i desgrava-t'ho de la declaració de renda.

- Fes-te soci del GOB. Els socis són el pilar de l'organització. 
Representen el nostre major suport econòmic i, sobretot, 
el suport i la legitimitat social i política. 

- I si no tens tant de temps o doblers, recorda que sempre 
pots seguir-nos a través de les xarxes socials i donar suport 
a les nostres ciberaccions amb un sol clic.
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especial sa Ràpita especial sa Ràpita
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Marqueu-vos a l’agenda
aquesta data:

6 de setembre, 20:30h

Festival del GOB
SALVEM SA RÀPITA
TOT ESTÀ EN JOC
Sa Ràpita ha esdevingut un símbol.  Un símbol d'un espai novament 
amenaçat per un allau urbanitzador, amagat darrera l’excusa de 
la crisi i el miratge de la creació de llocs de feina. Una nova via 
d’especulació sobre el territori, que potser generarà “riquesa” per a 
una elit, però a costa de la destrucció del patrimoni de tots.

Juntament amb Sa Ràpita, altres espais estan a sobre de la taula: 
Cala Blanca, es Guix, Montport, Muleta, Ses Fontanelles... tot està 
en joc en la partida de l’especulació.

Davant d’aquesta nova envestida urbanitzadora, des del GOB hem 
volgut organitzar un festival per reforçar i contribuir a les campanyes 
de protecció del territori, singularitzades en l’espai emblemàtic de 
Sa Ràpita, i dinamitzar la mobilització social iniciada a partir de la 
cadena/marea humana del 29 d’abril.

El Festival "Salvem sa Ràpita - Tot està en Joc" s’està organitzant 
amb la voluntat de demostrar la implicació de la societat 
mallorquina en contra de la barbaritat projectada a Sa Ràpita, i 
la força col·lectiva de les persones que s’oposen als sensesentits 
destructors... Per què tots pensem que protegir ca nostra és la 
millor inversió.

Volem oferir un festival de gran qualitat en el que participen 
reconeguts músics i artistes mallorquins, que s’han implicat 
en la conservació dels nostres espais naturals.

Amb la participació d’ANTÒNIA FONT, CAPEL·LA, CARLOS 
GARRIDO, DR. MARTÍN CLAVO, HYDE XXI, L.A.(acústic), 
L’EQUILIBRISTE, OCULTS, SON AND THE HOLY GHOSTS, 
STERLIN, VACABOU i WONDERBRASS.

El festival, que serà conduit per l’actor TONI GOMILA, 
comptarà també amb la presència dels glosadors MARIBEL 
SERVERA i MACIÀ FERRER i amb l’actuació de LEO BASSI.

El Festival s’organitza a l’Auditorium de Palma, per oferir la 
millor qualitat tècnica i assegurar que tothom gaudirà d’un 
espectacle excel·lent.

Esperam poder gaudir amb tu d'aquest acte memorable!

El preu de les entrades és de 20€, i ja estan a la venda en 
els següents punts:

GOB, C/Manuel Sanchís Guarner 10, Palma
De dilluns a divendres, de 9 a 15h

Auditòrium de Palma
De dilluns a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 21h

Botigueta de Sant Miquel, Sant Miquel 79, Palma
De dilluns a divendres, de 9:30 a 20:15h

Bar Ca'n Lliro, C/Joan Lliteres 42, Manacor
De dilluns a dissabte, de 8 a 14h i de 19 a 24h

Bar Ca'n Moix, C/Guillem Timoner 1, Felanitx
De dimarts a diumenge, de 8 a 22h

Llibreria Espirafocs, C/Bisbe Llompart 127, Inca
De dilluns a dissabte, de 9:30 a 13:30h, i de 16:30-20h

Et recomanam compris l'entrada aviat, abans de l'1 de 
setembre: podràs triar les millors localitats disponibles i el 
GOB haurà de pagar menys IVA.

CARLOS GARRIDO
Artífex del "Garridia-
rio", membre de Rock 
& Press i autor amb 
Raphel Pherrer i Toni 
Miranda de la primera 
obra musical sobre els 

efectes del turisme a Mallorca: Mallorcatur 
(1988). www.carlosgarrido.com.

VACABOU
Autèntiques petites 
maravelles atmos-
fèriques, bucòliques i 
complexes, Vacabou 
està lluny dels tòpics 
lascius del trip-hop. 

2012 ha estat l’any de publicació del seu 
darrer album “Alfalfa & Beta”, íntegrament i 
lliurement descarregable a la seva web. 
www.vacabou.com.

STERLIN
Sorprenen amb 
cançons que barregen 
magistralment  delica-
desa i energia, amb una 
aposta alhora crua i llu-
minosa. Són seguidors 

dels rockers clàssics però les seves cançons 
tenen tanta personalitat que és impossible 
confondre-los amb qualsevol altra banda. 

L.A. (acústic)
Ha presentat enguany 
el seu últim disc, SLNT 
FLM, un E.P. de sis 
cançons que suposa un 
canvi radical respecte 
del seu àlbum anterior, 

“Heavenly Hell”. Cançons d’harmonies i gui-
tarres, amb regust de pols, pneumàtics usats, 
brisa marina, fusta, Illes i vàlvules... Acaba 
de tornar dels Festivals de Leeds i Reading. 
www.laoficial.com.

WONDERBRASS
Es defineixen com a 
“musiyasos”.. han ac-
tuat per molts indrets 
de les Illes, provocant 
diversió i bon rotllo... 
Gaudeixen i fan gaudir 

amb el seu espectacle musical i teatrer, en el 
qual les rialles i el ritme sempre estan pre-
sents. www.wonderbrass.info.

SON AND THE HOLY GHOSTS
Grup d’influències  
Americana, Folk, Rock 
i Indie. Del folk rock de 
The Byrds a la mùsica 
d’arrels de The Band. 
Del rockandroll de Tom 

Petty a noms actuals com Wilco o Ryan 
Adams, però amb la seva personalitat, caris-
ma, imatge i so totalment propis. 
sontheholyghosts.bandcamp.com.

LEO BASSI
Reconegut mundial-
ment per les seves 
extravangants actua-
cions teatrals i les seves 
accions provocadores, 
Leo Bassi prové d’una 

antiga nissaga de comediants excèntrics i de 
pallasos de circ, provenents de tot Europa. 
www.leobassi.com.

CAP PELA
Amb 4 veus femenines 
i 3 masculines, CAP 
PELA  aborden i des-
granen un sorprenent 
ventall sonor en el qual 
reinventen èxits del 

blues, pop-rock, cançons tradicionals i ara 
bandes sonores. S’han convertit en pioners 
de la música a cappella de les Illes Balears i 
un dels màxims exponents a l’estat espanyol. 
www.cappela.es.

DOCTOR MARTÍN CLAVO
A un circuit petit, com 
és el de Mallorca, has 
de tenir alguna cosa 
que et faci destacar 
o que et faci suficien-
tment especial perquè 

el públic no es cansi de tu. Just això és el 
que passa amb Doctor Martín Clavo. Actius 
des de 1998, arriben a l’any 2012 amb una 
salut de ferro, sense donar cap símptoma 
d’esgotament, presentant un nou disc “Ex-
plosión en el Laboratorio”. 
www.doctormartinclavo.com.

HYDE XXI
Grup mallorquí de 
Rock_Metall_Progressiu 
vestits a l'estil Steam-
punk, tenen dos discos 
editats, i el seu últim 
CD ha estat nominat 

entre els 5 millors discos de metall a Espanya 
l'any 2011. "El 6 de setembre defensarem 
amb la nostra música la preservació de Sa 
Ràpita”. www.hydexxi.com.

L’EQUILIBRISTE
A partir dels dos darrers 
discs publicats al 2011 
(“Que sea la última vez 
que te veo con una silla 
volando i “Ningú no 
sospitarà que sempre 

són les set”) l’Equilibriste ha deixat de ser 
un grup monoinstrumentista i han introduit 
guitarres acústiques, harmòniques, banjos, 
harmòniums, ukeleles, vents i percussió.. 
L'Equilibriste no només és un grup de rock i 
renou sinó també un grup d'asseure's i escol-
tar. lequilibristeband.bandcamp.com.

TONI GOMILA 
“Mereix elogis i alaban-
ces amb el dia de ma-
tances que a l'escena 
ens ofereix. Acora i 
aprofundeix, reflexiona 
amb ironia i, precís, 

radiografia el nostre món capolat. Matances 
i societat: perfecta al·legoria". Mateu Xurí, 
Diari de Balears

ANTÒNIA FONT
“Qui dubta de Clint 
Eastwood mirant el 
Gran Cañón del Colo-
rado?”. Va ser el primer 
vers que escoltàrem del 
nou àlbum d’Antònia 

Font, titulat Lamparetes fenomen de vendes 
a nivell estatal. Més sòlids que mai, Antò-
nia Font es mantenen fidels al seu univers i 
l’expandeixen amb cançons ben il·luminades 
guardonades per nombrosos premis i pel  
beneplàcit del públic. www.antoniafont.com.

OCULTS
Grup històric de l'Illa 
de Mallorca, Ocults 
han tornat. Optimistes 
per naturalesa, són 
capaços de transmetre 
les ganes de viure amb 

cançons que no deixen indiferent. Al 2012 
van presentar el seu nou disc "Vine aquí que 
te rebentaré". www.ocults.com.

IGNACIO ZAPATA
“Vaig nèixer a Cuenca, 
fa molt d’anys. Vaig 
començar a dibuixar i 
pintar quan vaig entrar 
a l’escola com a alum-
ne i ho continuo fent 

ara que ja he sortit d’ella, com a exprofesor. 
He mostrat els meus quadres en diverses 
exposicions. Part del meu temps el dedico a 
sonar el saxòfon.”

MACIÀ FERRER i MARIBEL SERVERA
Sa Ràpita és de tots.
Noltros com a glosa-
dors / no podem esser 
inconscients / que la 
terra i son ambients / 
són un tresor valuós; 

/ per això un racó hermós / no pot esser 
destruït, / la construcció és un profit / que fa 
riquesa immediata, / però sempre el cap se 
grata / qui malbarata el seu llit. 
www.glosadorsdemallorca.com.
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intensificació del metabolisme 
energètic, amb molt més consum 
d’hidrocarburs i emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, o l’expansió de 
la urbanització difusa a foravila.

La comissió d’ecologisme polític

La comissió d’ecologisme polític 
del GOB sorgí d’una proposta 
d’Ivan Murray al final de 2005, i va 
desenvolupar la màxima activitat 
des de l’estiu de 2007 fins a l'inici de 
2008. Hi participaven nous activistes, 
amb una clara intenció d’ampliar la 
xarxa dels moviments socials, vers 
l’anàlisi dels conflictes socioecològics 
i amb un funcionament horitzontal, 
no jeràrquic.

La comissió va promoure debats 
sobre temes d’ecologisme social, 
prou relacionats amb l’actual crisi 
sistèmica, a l’entorn de la manca 
de democràcia i de la submissió 
al dictat dels mercats financers. 
Per posar-ne només un exemple, 
es va voler analitzar críticament 
el Tractat de Lisboa de reforma 
institucional de la Unió Europea de 
2008, plantejat després del fracàs 
del Tractat Constitucional de 2004 
amb els referèndums negatius de 
França i Holanda. La col·laboració 
amb Ecologistes en Acció aportà 
elements de crítica a les propostes 
del Tractat, pel fet que era partidari 
del creixement econòmic basat 
en la lliure circulació de capitals 
i serveis; de seguir el dictat de 
la competitivitat; de promoure 
la privatització de l’educació, la 
sanitat, les pensions o els béns 
comuns com l’aigua; de l’extensió 
de les infraestructures de transport 
motoritzat, dependents del petroli i 
dels seus derivats; de potenciar l’ús 
de l’energia nuclear; d'enfortir la 
potència militar per poder desplegar 
«atacs defensius» als possibles 
enemics; o de la intenció de retallar 

la Carta de Drets Fonamentals pel 
que fa, per exemple, al dret de vaga 
o als drets dels immigrants.

El debat que la comissió generà 
al si del GOB va arribar a ser agre, 
amb retrets de part dels activistes 
més veterans del conservacionisme 
que no compartien l’adopció de 
posicionaments crítics de caràcter 
polític, social i econòmic. La 
discussió es va tensar amb l’acord 
de convocatòria d’una assemblea 
extraordinària a la Junta Directiva 
del 7/4/2008, que havia de tractar 
com a tema monogràfic l’adopció 
o no d’una nova línia estratègica 
al GOB pel que feia al Tractat de 

Lisboa. L’assemblea no es convocà, 
per la qual cosa es criticà la manca 
de funcionament horitzontal del 
grup.

Alícia Bauzà van Slingerlandt tenia 
la valentia de no mossegar-se la 
llengua amb ningú i d’exposar la 
seva crítica amb un to saludable, 
amable i proper. Tenia la virtut 
d’ordenar les idees i de posar un 
mirall que mostràs els progressos, 
però també els defectes. Ara ja no 
podem discutir més amb ella, però 
pot ser ens pot continuar mostrant 
coses.

Alícia Bauzà van Slingerlandt (1976-
2011) va ser membre del GOB, una 
persona especialment implicada 
en l’anàlisi de la mobilitat i dels 
mitjans de transport, i en la crítica 
a l’estructura organitzativa, per 
contribuir a la participació de 
l’activisme en la presa de decisions 
a l’entitat. Va ser investigadora 
i professora de geografia a les 
universitats de les Illes Balears i de 
Lund (Suècia). Va centrar la seva 
tasca en l’anàlisi geogràfica regional, 
per aprofundir en l’estudi dels 
efectes de les infraestructures de 
transport al territori, particularment 
en el cas de Mallorca. La seva actitud 
crítica, valenta i col·laborativa ens 
pot servir per entendre millor el que 
ens envolta, i potser per corregir 
alguns errors.

L’estudi dels megaprojectes de 
transport

Alícia estudiava el lligam entre 
el desenvolupament de les 
infraestructures de transport 
(aeroports, autopistes, ports...) 
i les necessitats d’expansió dels 
capitals financers. Les seves anàlisis 
se centraven en els efectes dels 
megaprojectes, especialment de 
l’aeroport de Son Sant Joan, com 
a mecanismes per solucionar les 
crisis del capitalisme mitjançant 
l’expansió geogràfica —visible al 
consum de territori; l’allargament de 
l’efectivitat del capital en el temps 
i l’acceleració de la seva circulació. 
Alícia seguia corrents de pensament 
marxistes, particularment el geògraf 
David Harvey, del pensament crític i 
l’economia i l’ecologia polítiques. La 
seva explicació de la financiarització 
del capitalisme parteix del seu darrer 

episodi a la dècada dels anys 90, 
amb les polítiques neoliberals —de 
privatitzacions i desregulacions— 
i de governs neoconservadors, 
que debiliten la democràcia amb 
clientelisme, corrupció i desafecció 
ciutadana per la política.

Alícia emprà l’exemple de 
l’ampliació de l’aeroport de Son 
Sant Joan (1993-1997), caracteritzat 
pel  sobredimensionament per a 24 
milions de passatgers anuals (tenia 
llavors capacitat per rebre’n 10), 
mitjançant la inversió de 40.000 
milions de pessetes (240 milions 
d’euros, un 75% provinents de fons 
europeus), adaptant-se als vols 
de baix cost i a la funció hub (de 
redistribuïdor aeri, especialment el 
Mallorca Shuttle de la companyia 
Air Berlin amb el condicionament 
del mòdul C, però també de Condor, 
Hapag-Lloyd i Germania), per 
promoure la nova funció residencial 
de les Illes Balears en el tercer 
boom turístic. Aquest període es 
caracteritza perquè les nostres 
illes atreuen capitals financers 
especulatius vers la construcció 
turística i residencial, afavorides per 
la fortalesa de l’euro, la paranoia del 
terrorisme internacional, l’atractiu 
de ser la seu de les principals cadenes 
hoteleres espanyoles i l’estímul de 
la bombolla especulativa del deute 
privat i de la construcció.

Crítica al GOB

Alícia cercava explicacions a la 
manca d’oposició dels moviments 
ecologistes de Mallorca a l’ampliació 
de l’aeroport que s’inaugurà el 1997. 
El GOB estava centrat aquells anys 
en la denúncia del creixement 

urbanístic mitjançant campanyes a 
favor de les moratòries urbanístiques 
i la protecció d’espais naturals; però 
no va centrar cap campanya contra 
la construcció de la nova terminal, 
després de la creació de la segona 
pista d’aterratge el 1988, fins a la 
tramitació del Pla Director Sectorial 
l’any 2001, que em preveuria una 
nova ampliació de la capacitat fins 
a 38,5 milions de passatgers anuals 
el 2015.

Alícia plantejà en diferents treballs 
d’investigació, que havien de formar 
part de la seva tesi doctoral, tres 
possibles motius d’aquesta falta de 
resposta del GOB vers l’ampliació 
de l’aeroport. En primer lloc, el 
consens públic a favor del turisme 
i la no assumpció d’alternatives 
econòmiques. En segon lloc, el 
fet que la construcció de la nova 
terminal, que ocuparia 30 noves 
hectàrees de terreny, no suposàs 
noves expropiacions de terrenys fora 
de l’àmbit d’afecció ja vigent. Per 
reforçar la idea de la baixa estima per 
aquest territori, exposava el fet que 
el prat de Sant Jordi ha acollit molts 
d’altres usos localment indesitjables: 
polígons industrials, l’hospital de Son 
Llàtzer, la presó de dones, dipòsits 
de combustibles, depuradores 
d’aigües residuals, la dessaladora 
de la badia de Palma, la central 
termoelèctrica de Cas Tresorer, el 
gasoducte... En darrer lloc, Alícia 
argumentava que els megaprojectes 
de transports, com ara l’aeroport, 
gaudeixen d’una certa invisibilitat 
pel que fa als efectes territorials; 
en aquest cas, posicionant Mallorca 
com a territori competitiu global per 
a l’atracció dels capitals inversors, 
amb conseqüències socioambientals 
molt importants, com ara la 

El que Alícia ens mostrà
Macià Blàzquez

dossier dossier

C
at

i A
rt

ig
ue

s



20 L’Ecologista 56 21L’Ecologista 56

Barri TV  és una associa-
ció sense finalitat de lucre 
que des de fa gairebé cinc 
anys es dedica a la televi-
sió social i participativa, 
i posa a l’abast de la po-
blació les eines i els conei-
xements bàsics necessaris 
per realitzar audiovisuals 
de caire educatiu, soci-
al i cultural. Ara Barri TV 
fa una passa més enllà i 
proposa a la ciutadania 
el següent: Sa TevaVisió. 
Projecte de televisió lliure 
i comunitària. 

Sa TevaVisió és un projec-
te de creació d’una tele-
visió participativa i auto-
gestionada que es finan-
çarà mitjançant petites 
aportacions de la ciuta-
dania, la qual decidirà els 

continguts del canal de 
forma democràtica i par-
ticiparà també en la gene-
ració dels continguts. 

L'objectiu final del pro-
jecte és aconseguir/exigir 
que les administracions 
cedeixin un canal de TDT 
que funcioni també a tra-
vés d'Internet, tenint en 
compte que hi ha canals 
de TDT que estan en ne-
gre des de l’eliminació de 
Televisió de Mallorca, per 
aprofitar l'espectre ja pa-
gat d'aquest canal.

Si vols estar-ne informat 
i/o participar activament 
en la creació d'aquesta 
nova televisió, posa't en 
contacte amb satevavi-
sio@gmail.com.

Aquest any 2012, el GOB s'ha proposat com un dels 
objectius estratègics de l'entitat reforçar la xarxa 
territorial de contactes i col·laboradors amb l'objectiu 
general de consolidar i ampliar una base social activa 
i participativa en els pobles de Mallorca a partir 
d’enguany. Vénen anys difícils, i l'articulació, la connexió 
i la comunicació entre les persones que compartim la 
preocupació per la preservació del territori serà cabdal 
per ser forts davant les múltiples agressions es van 
perfilant a mesura que transcorre la legislatura.

Per fer-ho, hem optat per impulsar unes primeres 
dinàmiques participatives en diferents municipis ―de 
moment, se n'han fet sessions a Lloseta i Esporles―,  amb 
l'objectiu de plantejar de manera conjunta i participada 
amb socis, simpatitzants i col·laboradors la manera 
d’enfortir el treball conjunt per fer front a les futures 
amenaces territorials, i en general, en relació a aquells 
temes que ens preocupen com a GOB.

Les sessions es fan amb l'objectiu de sortir-ne amb 
respostes que ens permetin activar unes dinàmiques de 
feina, de comunicació, etc., per ser més presents, actius i 
efectius per tot el territori i reactivar el voluntariat arreu 
de Mallorca.

S'hi han treballat aspectes relacionats amb la 
valoració del GOB (punts febles i punts forts) del 
desplegament territorial, informació i comunicació, 
participació i voluntariat i accions i projectes concrets a 
desenvolupar.

Continuarem amb aquesta feina perquè ens apropa al 
carrer, perquè esdevé una opció per interactuar amb tots 
aquells que se senten propers i afins a l'entitat, i per tal 
d'extreure el millor de la seva capacitat crítica, creativa 
i de proposta fomentades des de la col·lectivitat i la 
participació.

De fet, algunes de les impressions més favorables dels 
assistents varen ser, per una banda, la importància que 
donaven al fet de ser demanats sobre aquells aspectes 
que tenien identificats com a febleses amb relació al 
treball actiu de la xarxa territorial; i, per altra banda, 
el fet d’haver afavorit la coneixença entre persones de 
diferents municipis que tot sovint no es coneixien abans 
de la sessió, malgrat ser socis actius de l'entitat.

Mariona Pérez Ferrer
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Què fas com a voluntari del 
GOB?
He participat en un camp de 
voluntariat a Cabrera l’estiu 
passat i també form part de 
Joves del GOB. Tots plegats 
intentam involucrar-nos de ple 
en reivindicacions en contra de la 
destrucció del medi ambient.

Com arribares a ser-ho? Què 
significa per a tu?
Em vaig introduir a Joves del 
GOB al principi d’estiu de 2011, 
quan algunes persones que 
havien  acabat la seva trajectòria 
en el GOB volgueren reactivar 
el grup jove per poder continuar 
treballant pel territori.
Per a mi, poder contribuir a la 
preservació de la meva terra 
significa molt. A Joves volem 

que les generacions futures 
puguin gaudir d’una Mallorca 
neta de fum i neta de desastres 
mediambientals. Per això pensam 
que és necessari posar-hi el nostre 
granet d’arena.

Què diries a algú que no s’ha 
plantejat mai ser voluntari o 
que en aquests moments es 
planteja aquesta possibilitat?
Li diria que endavant, perquè és 
una experiència única per sentir-
te realitzat, per sentir que fas 
alguna cosa de profit que en un 
futur tindrà un ressò. També vull 
destacar que fer de voluntari és 
molt didàctic i alhora divertit, 
i què, a més a més, pots gaudir 
d’aquesta meravellosa natura que 
tenim i aprendre a valorar-la

participa-hi

M
ar

ga
lid

a 
Ra

m
is

Camí de Can Frontera, Travessa II núm. 4 
Tel. 971 60 11 25 - Tel./Fax: 971 60 76 46 

Pla de Na Tesa - MAR RATXÍ 
jardiners@gomariz.info / www.gomariz.info

Eco.Jardineria

Realització i Manteniment 
Recs i Netejes Forestals

Projecte de televisió participativa 
i autogestionada 

iniciatives



C/ Manuel Sanchis Guarner, 10 - 07004 Palma
T +34 971 49 60 60 F +34 971 49 60 78
info@gobmallorca.com www.gobmallorca.com

Fr
an

qu
ei

g 
co

nc
er

ta
t 

 n
úm

. 3
3/

11
7

PU
BL

IC
A

C
IÓ

 P
ER

IÒ
D

IC
A


