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02/07/12. Les entitats ecologistes estatals reclamen al govern Bauzà la retirada del

projecte de sa Ràpita

Alertades per l'impacte que pot generar l'hotel de sa Ràpita a l'àrea natural d'es Trenc-es

Salobrar de Campos, insten al govern a retirada del projecte i a la reactivación del Pla

d'Ordenació de Recursos Naturals d' es Trenc-Salobrar de Campos incloent la zona de son

Durí.

La societat mallorquina ha reaccionat 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 1200

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.

Però no només la societat mallorquina ha manifestat el seu desacord amb l'hotel. Les intencions del

govern autonómic 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 y

les dunes dels impactes generats en la perifèria de l'espai natural.

Encara hi som a temps

Precisament el divendres passat, l'Ajuntament de Campos va aprovar l'avanç de planejament

corresponent a la modificació puntual de les NNSS de planejament de Campos, per a la seva

adaptació al PTM, pel que fa al sector de sòl urbanitzable THM-11 (Son Durí).

Malgrat això, la tramitació del projecte es troba encara en una fase inicial. S'ha d'aprovar el

corrresponent pla parcial i projectes d'urbanització i obres. Per tant, encara ens trobam en una fase

amb pocs drets urbanístics consolidats y per tant més fàcilment reversible, si realment hi ha interès

polític en evitar un projecte que representa un intent de retornar a les polítiques d'agressions al

territori, especulació y destrucció d'espais naturals.
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