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Palma, 9 de novembre de 2020 

La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, tal i com reconeixen els seus estatuts ratificats 

per la Direcció General d’Esports, és l’entitat encarregada de la planificació i gestió dels esports 

de muntanya entre els que s’hi inclouen l’escalada i el psicobloc. De la mateixa manera, la FBME, 

com a entitat encarregada de la gestió d’aquestes modalitats esportives, també ha de vetllar 

pels interessos dels seus federats i federades pel que fa en matèria de regulació d’aquests 

esports.  

De la mateixa manera, com a entitat de muntanya que som, no podem deixar de banda la nostra 

preocupació per a la protecció del medi i de la promoció de les bones pràctiques ambientals dels 

esports de muntanya. Així doncs, pel que fa a aquest aspecte, la FBME serà la primera entitat 

que fara arribar aquesta nova regulació entre els seus federats i federades perquè la compleixin. 

Ara bé, tal com estableixen els articles 36.2 i 9.2 c) de la Llei 5/2005, del 26 de maig, per a la 

conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears, la Federació Balear de 

Muntanyisme i Escalada presenta les següents consideracions: 

 

- Article 5.2.11. Escalada i psicobloc 

Pel que fa a l’afectació de l’escalada al corb marí (Phalacrocorax aristotelis) a Cala Magraner, 

veient limitada la pràctica de l’escalada entre els mesos de febrer a juny (ambdós inclosos): 

- La zona d’escalada de Cala Magraner fou equipada entre els anys 90 i 91 i, per tant, fa 

gairebé 30 anys que l’escalada ve essent una activitat habitual a la zona. En base a 

aquesta cronologia, pensem que si el corb marí encara ve a nidificar a Cala Magraner és 

perquè no veu, en l’escalada, una activitat que li suposi un perill.  

 

- De la mateixa manera, es té constància de que el corb marí és una au que no es veu molt 

afectada per la presència humana doncs es deixa veure prop dels ports nàutics i les 

platges.  

 



 
- La llargària del sector xorics es d’aproximadament 30 metres, molts dels quals es troben 

ja allunyats de la mar. De la mateixa manera, d’aquest sector hi ha vies que es troben 

dins la mar a causa del retrocés que ha tingut la platja i que, per tant, ja no s’utilitzen.  

 

- Pel que fa al psicobloc, les afectacions del pla de gestió a aquest esport sols afectarien 

al mes de juny, que es quan comença a practicar-se aquesta modalitat esportiva. De 

totes maneres, l’argumentació va en la mateixa línia del que s’ha esmentat a Cala 

Magraner, que si anualment aquestes zones reben molts esportistes, les aus no les 

escollirien com a possibles punts de nidificació.  

 

 

Així doncs, en base a l’exposat anteriorment, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, 

demana: 

1. Que es delimiti d’una forma més acurada i precisa la zona de nidificació de Cala 

Magraner. Substituir el criteri de sector per el de vies afectades. Per això es proposa que 

una vegada iniciat el període de unificació es faci una visita de camp per determinar la 

zona i acotar-la mitjançant cartelleria provisional que s’haurà d’instal·lar al primer 

ancoratge avisant de la nidificació.  

 

2. Que els estudis d’afectació dels esports d’escalada i psicobloc a l’avifauna siguin públics 

per així poder entendre les mesures i els criteris que justifiquen aquesta gestió. A més, 

amb aquests documents es podrien dur a terme nous estudis d’afectació a altres aus i 

que ajudarien a millorar la gestió de l’escalada i el psicobloc.  

 

3. Que es formi una comissió tècnica on s’hi incloguin tècnics de la Conselleria de Medi 

Ambient i Territori, Agents de Medi Ambient i Tècnics Esportius d’Escalada de la 

Federació Balear de Muntanyisme i Escalada que duguin a terme un seguiment periòdic 

de les zones a fi d’aconseguir una regulació més dinàmica com existeix a altres espais 

naturals protegits (Muntanya de Montserrat, per exemple). Les funcions d’aquesta 

podrien ser: 

 



 
a. Avaluar anualment l’efectivitat i idoneïtat de la regulació de l’escalada a la zona 

d’afectació del Pla de Gestió i revisar-ne el contingut periòdicmanet per 

adaptar-lo als nous coneixements adquirits i a la situació del moment.  

b. Definir quines són les mesures que cal dur a terme per a difondre la regulació 

de l’escalada i el psicobloc a la zona.  

c. Proposar a l’òrgan gestor un programa de reequipaments o restauració de vies 

de Cala Magraner.  

d. Proposar la realització d’un estudi de l’impacte de l’ús públic sobre ambudés 

activitats i aplicar les mesures de gestió que argumentadament se’n derivin.  

e. Proposar la col·laboració de qualsevol persona física o jurídica que per la seva 

trajectòria professional, pels seus coneixements específics o per qualsevol altra 

circumstància es consideri que pot fer aportacions positives per a les finalitats 

pròpies de la Comissió Tècnica.  

f. Rebre informació de tot allò que l’òrgan gestor de l’espai realitzi en matèria 

d’escalada i psicobloc.  

 

 

 

I perquè quedi constància als efectes oportuns, signo aquest document. 

Xisco Colom  

President FBME 

 


