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MEDI AMBIENT ESTUDIA LES AL·LEGACIONS DE LA FEDERACIÓ DE 

MUNTANYISME SOBRE EL PORN DEL PARC NATURAL DE LLEVANT 

 

L'estudi s'ha fet sobre el terreny afectat, amb un ambient de diàleg entre les parts implicades 

El director general d’Espais Natural i Biodiversitat, Llorenç Mas i el director del Parc natural de 

la península de Llevant, Toni Martínez s’han reunit amb el president de la Federació Balear de 

Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals i el president del Club d'Artà, en representació del 

col·lectiu local, per estudiar les sis al·legacions presentades per la FBME, a l'esborrany del 

Projecte del PORN.  

El Parc Natural de la Península de Llevant presenta uns valors de biodiversitat que mereixen 

d’una necessària protecció. Emperò, aquest territori constitueix també un espai on els esports 

de muntanya s’hi venen desenvolupant des d’anys enrere, essent, donats els valors 

ambientals que presenta l’espai, compatibles ambdós usos. De la mateixa manera, aquest 

territori inclou un interessantíssim patrimoni en forma de camins històrics que han estat 

emprats com a rutes excursionistes durant anys. 

El director general d’Espais Natural i Biodiversitat, Llorenç Mas ha destacat que «l’ampliació 

del Parc Natural de Llevant és una fita que hem d’assolir amb el màxim consens possible 

garantint l’equilibri entre les necessitats de conservació de l’espai natural i el dret de gaudi 

per part de la ciutadania». En aquest sentit, Mas ha agraït “el tarannà dialogant que està 

mostrant la Federació” i s’ha mostrat convençut de poder arribar a acords satisfactoris per a 

totes les sensibilitats implicades en l’ampliació del Parc. 

Per la seva part, el president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals 

agraeix la situació de diàleg costant amb l'administració «la Federació és la primera 

interessada a defensar els interessos dels Muntanyencs i Muntanyeres, interessos com l’accés 

al medi ambient i igualment important la protecció ambiental».  

«La sostenibilitat ambiental de les nostres activitats és una prioritat per a nosaltres i per això 

realitzam les nostres activitats realitzades amb respecte, són compatibles amb la conservació 

ambiental», ha afegit Fanals.  
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Al·legacions presentades 

D’acord amb la Resolució del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat de 31 de maig 

de 2022 s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual la ciutadania pot 

presentar observacions, aportacions o consideracions a l’esborrany del Projecte de decret pel 

qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals de Llevant i s’amplien els límits del Parc 

Natural de la península de Llevant. 

L’article 22.2 de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de Biodiversitat estableix que “el 

procediment d’elaboració dels Plans inclourà necessàriament tràmits d’audiència als 

interessats, informació pública i consulta dels interessos socials i institucionals afectats i de 

les organitzacions sense fins lucratius que persegueixin l’assoliment dels objectius d’aquesta 

llei”.  

Així doncs, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, s’adhereix a aquest tràmit 

d’audiència com a institució afectada i vol fer arribar les al·legacions que s’inclouen en el 

present document al nou Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de la 

península de Llevant. 


