
 
 

RESÚM REUNIÓ CONSELLERIA DE MEDI 
AMBIENT – FBME 

 

 

El passat divendres, representants de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, juntament 

amb alguns representants del col·lectiu d’escaladores i escaladors, es van reunir a la Conselleria 

de Medi Ambient amb la directora del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, Susana Llobet, 

la cap de servei dels Agents de Medi Ambient, el cap dels Agents de Medi Ambient i la cap del 

servei d’autoritzacions.  

En ella, s’hi van tractar diferents temes relacionats amb l’escalada dins els nostres espais 

naturals protegits a raó del control ambiental a la que està sotmesa, per regulació, aquesta 

modalitat esportiva.  

El primer punt tractat fou el de les autoritzacions per la pràctica de l’escalada dins els espais 

naturals protegits de les Illes Balears i, concretament dins la Serra de Tramuntana. Aquesta 

activitat està regulada per el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra on s’hi especifica 

que es necessària autorització per practicar-la. Aquest punt “xoca” amb el paradigma existent a 

altres espais protegits on no és necessària una autorització específica per escalar i d’aquí un dels 

punts de conflicte ja que, el servei d’Agents de Medi Ambient té la obligació de fer complir la 

normativa de l’espai i, per tant, de demanar dita autorització juntament amb la documentació 

personal. Aquesta problemàtica s’accentua encara més amb la població estrangera, doncs per 

desconeixença de la normativa no sol·licita l’autorització.  

Així doncs, s’hauria de fomentar i difondre tant per part de la FBME com de la Conselleria de 

Medi Ambient que es sol·liciti l’autorització per a la pràctica de l’escalada, tant a nivell local com 

per les persones que venen de fora. A més, es recorda que un club pot demanar autorització per 

a totes les persones que siguin sòcies d’aquest però que hauran de mostrar la targeta federativa 

per corroborar-ho.  

 



Un segon punt tractat fou la regulació de l’escalada a la zona de Gorg Blau. En les autoritzacions 

de la Conselleria, es prohibeix l’escalada en aquest sector per motius de seguretat segons 

Emaya, propietària de la finca on hi ha la presa del Gorg Blau. A més, segons s’ha pogut saber, 

alguns dels treballadors denuncien que es trobes restes de deposicions prop de les casetes on 

fan feina.  

Per mirar de donar una sortida temporal i aconseguir que estigui permès escalar dins aquest 

sector, es va estudiar el Cadastre per determinar els límit de les propietats i es va constatar una 

divisió de la zona amb 2 propietats diferents: 

- El sector del torrent (on s’hi trobarien els suposats problemes de seguretat), es troba 

dins la finca de s’Estret, on hi ha la presa i que es propietat o gestiona Emaya.  

- El sector plaques i cable (sense cap tipus de problema en cas de buidatge de 

l’embassament) es troba dins la finca de Turixaint i, pel que hem pogut saber, sense 

problemes per part de la propietat per anar a escalar-hi.  

 

Amb això, des de la FBME es va llançar la proposta de permetre l’escalada als sectors inclosos 

dins la finca de Turixant i que així consti a l’autorització i esperar a una reunió amb Emaya per 

regular aquesta activitat dins la seva propietat. Aquesta senzilla proposta fou ben vista per part 

dels representants de la Conselleria de Medi Ambient fet que suposa un gran avançament per 

el nostre esport.  

Tot i així, resta encara una passa important i és aconseguir un acord amb Emaya perquè permeti 

seguir practicant l’escalada dins la resta de sectors de Gorg Blau.  

 



 

Fitxa cadastral de s’Estret (EMAYA), amb el sector d’escalada localitzat.  

 

 



 

Fitxa cadastral de Turixant, amb els sectors d’escalada localitzats.  

 

 



Un tercer punt tractar fou la regulació i els fets esdevinguts a la zona d’Alaró. A raó d’uns 

esdeveniments ocorreguts unes setmanes enrere, es va voler aclarir realment el que va succeir 

i el cap dels Agents de Medi Ambient explicà la versió dels agents, mostrant-se disposat a 

ensenyar-nos les actes que aixecaren.  

Per la regulació, s’exposa que existeixen problemes amb alguna propietat (sense el permís de la 

qual no es pot autoritzar l’escalada). De totes maneres, després de fer-ne recerca, s’al·lega que 

la propietat que actualment dificulta l’escalada no té cap via dins la seva propietat i es comenta 

des de la Conselleria que s’està estudiant quines, i quantes vies es troben dins cadascuna de les 

propietats afectades.  

Un altre aspecte important en aquest sector és la nidificació d’aus, un punt clau a l’hora 

d’establir una regulació d’aquest esport dins els espais naturals protegits. De les visites a aquests 

sectors s’arriba a la conclusió de que, a dia d’avui, just existeix un niu d’àguila calçada a un sector 

i es demana respecte. A més, es fa incís que des del propi col·lectiu d’escaladors que ells son els 

primers que informen a la resta de persones de que hi ha un niu a un sector determinat i es 

demanar no anar a escalar-hi.  

Finalment, es va comentar breument la situació del Grau des Ruc, on s’indica la presència d’un 

niu d’esparver i, per tant, es sancionarà a aquelles persones que hi escalin a prop. A més, des de 

la Conselleria demanen respecte vers els cartells col·locats per informar de la nidificació.  

De la mateixa manera, es va fer esment de forma puntual, de la necessitat de demanar 

autorització per poder dur a terme els re-equipaments de vies d’escalada. Aquest és un tema 

que es va començar a conscienciar al col·lectiu per part de la Secretaria Tècnica de la FBME 

juntament amb el Comitè de Seguretat, elaborant un protocol de com procedir millorant així no 

solament amb temes ambientals sinó també de seguretat. Aquest protocol està disponible a la 

pàgina web de la FBME.  

 

 

 

 

 

 



La Federació valora molt positivament la reunió mantinguda, on es va fer palesa la voluntat de 

diàleg per part de tots els implicats i aconseguint petits, però alhora grans, progressos en 

matèria de regulació de l’escalada dins els espais naturals protegits. Som conscients que queda 

una gran tasca per fer, des de difondre la necessitat de sol·licitar l’autorització, fins a aconseguir 

que prioritzi la regulació temporal de determinats sectors front al desequipament.  

Així doncs, des de la Federació agraïm la predisposició de la Conselleria de Medi Ambient a 

arribar a acords de regulació mitjançant el diàleg que permetin la pràctica d’aquest esport amb 

sintonia amb els objectius de conservació de l’espai. Igualment, agraïm també a Isidre, Pep i 

Joshua les grans aportacions que feren i les argumentacions que donaren, sempre coherents i 

des del respecte, demostrant que es possible arribar a una regulació en benefici de tots i totes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuació s’adjunta un escrit del president de la FBME, Xisco Colom, sobre els seminaris 

d’accessos i naturalesa que fa anualment la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada, que posen de manifest la problemàtica existent entre els esports de muntanya i la 

conservació dels espais naturals protegits: 

 

Palma a 14/6/2019 

 

 

La Federació Balear de Muntanyisme i escalada amb CIF G-07220395 inscrita en el 

registre de federacions esportives de la conselleria de Transparència i Esports amb el 

número F-14  

Presentem aquí part de les conclusions del seminari sobre espais naturals protegits i 

esports de Muntanya que es va realitzar a Tenerife el mes de Maig del 2019 on hi 

assistiren representats de espais naturals protegits de bona part de les comunitats 

espanyoles, membres de EUROPARC España, parcs nacionals i membres i presidents de 

federacions autonòmiques, però que no hi va a ver cap representant dels espais naturals 

protegits de la nostra comunitat autònoma. 

Es va fer referencia al primer seminari també realitzat a Tenerife l’any 1999 i de la 

ponència presentada per la Federació Espanyola d’esports de Muntanya i Escalada 

(FEDME) en la ponència inaugural de les mateixes. 

“Pensem que tenim la necessitat d’educar a la societat en els valors de la 

conservació a la natura. Es tracta d’un gran error. Per suposat, la societat 

tindria que contar amb una educació ecològica adequada, però de l’educació 

sols podem esperar una gent mes preparada per a prendre decisions. No 

podem esperar de l’educació ( a no ser que sigui adoctrinament) que la gent 

prengui les decisions (que per a nosaltres son) les adequades” 

Fris Hesselink. President de la comissió d’educació i comunicació de la unió internacional per a la 

conservació de la natura (any 1999). 

En el annexa 1 trobarem inclosa aquesta ponència. 

En aquets seminaris s´han anat tractant molts de temes referents al muntanyisme i es 

ells han sortit els contactes amb EUROPARC España per la redacció de manuals i 

senyalitzacions dins els espais protegits, recomanant suplementar la senyalització del 

parc amb la senyalització de GR, PR i SL àmpliament coneguda per els usuaris d’aquets 

espais. 

Des de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, posarem en marxa una secretaria 

tècnica professionalitzada per donar resposta a les problemàtiques d’accés i ús públic 

dels espais protegits, sempre hem demanat a l’administració que els seus tècnics siguin 

conscients i coneguin la problemàtica dels muntanyencs i amb la creació de la secretaria 



hem cercat un perfil tècnic amb coneixements sobre regulació d’ús públic i així com de 

planificació i gestió ambiental que ens està donant els seus fruits i comencem a arribar 

a punts de vista comuns en matèria de conservació. 

Sempre hem estat conscients de la necessitat de la conservació i la regulació d’accessos, 

però a la vegada ens hem vist criminalitzats per alguns gestors als qui no hem sabut fer 

arribar les nostres intencions i això ha creat un clima de desconfiança mútua. Així, des 

de la FBME volem deixar aquesta etapa enrere i poder fer una feina seria i continuada 

de col·laboració, necessària per ambdues parts i objectiva i d’acord amb el model de 

visitants, que cada cop va en augment, i que ve majoritàriament de zones urbanes i 

repeteix els mateixos comportaments que dins la ciutat. 

A tots els espais protegits trobem una sèrie de fets constatats i comuns entre ells: 

1) El medi natural s’està comportant com un espai de lleure per la societat actual. I 

es a la vegada l’espai on s’hi desenvolupen els esports de muntanya. 

 

2) Part dels llocs mes emblemàtics, ja sigui per el seu interès paisatgístic, etnològic 

o per ser fites d’altura rellevant (cims culminats) constitueixen punts d’atracció 

pels visitants i usuaris, dels quals la pròpia administració i les empreses  

turístiques d’esports en la natura solen incloure en les seves guies. 

 

3) En aquests punts emblemàtics es comencen a notar problemes de massificació 

puntuals en determinades èpoques i concentrats en caps de setmana (Torrent de 

Pareis, cims propers al embassament de Cuber, etc…). 

 

4) Per atendre les demandes de la societat actual a l’accés al medi natural , volem 

constatar la necessitat de l’especialització professional i la millora de la 

capacitació del personal dels ENP en la gestió i regulació de les activitats 

esportives  (recomanaríem no fe rus de autoritzacions especifiques, ja que el 95% 

dels usuaris, tant locals con turistes les desconeixen) per regulacions estacionals 

que son mes fàcils  de visualitzar amb cartells per els visitants.  

 

5) De la mateixa forma es necessari incrementar la formació ambiental als 

responsables de clubs, associacions, organitzadors i federació. 

 

 

 

 

 

 



La FBME proposa: 

1. Fomentar la governança entre administració i societat en les zones d’interès per la 

practica esportiva: acords d’us, crear figures de co-gestió, potenciar ajudes fiscals o 

mesures compensatòries als propietaris de finques. 

2. Establir mecanismes de coordinació inter-administrativa per oferir respostes 

integrades i coherents des de les parts implicades, turisme, ordenació del territori, medi 

ambient i esports. 

3. Dissenyar programes específics de seguiment i avaluació de les Activitats esportives i 

la seguretat en els ENP. 

4. Les limitacions i regulacions han de ser clares i reversibles, anul·lant-se quan 

desapareix  la causa que les va motivar 

5. Reforçar la informació a visitants, usuaris i esportistes dels aspectes de seguretat i les 

pautes de comportament ambiental per evitar i minimitzar accidents i impactes als ENP.  

 

SIGNAT 

 

 

Francesc X. Colom 

President F.B.M.E. 


