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El GOB apunta que l'àrea d'acampada prevista a Es Canons és una
zona 'Risc Molt Alt' d'incendi

dBalears | 23 desembre 2020

El Grup d'Ornitologia Balear ha alertat aquest dimecres que l'àrea d'acampada prevista per Medi Ambient a Es
Canons s'ubicaria a una zona d’alt risc d'incendi. Segons han explicat, la cartografia de les ZAR (Zones d’Alt
Risc), que deriva del vigent IV Pla Forestal de les Illes Balears 2015-2024, grafia la zona com a de «Risc molt
alt». De fet també l’aparcament, que portaveus de la Conselleria neguen que s’hagi previst però que igual que la
zona d’acampada apareix grafiat a la Llei 2/2020, es situaria dins zona de risc molt alt.

En aquest sentit, han recordat que fa uns dies ja varen indicar que, en relació a les zones d’acampada i
l’aparcament prevists en Es Canons i s’Alqueria Vella, a Artà, «ens sembla bastant irresponsable preveure noves
instal·lacions d’ús públic de magnitud i impacte molt rellevant quan no es disposa prèviament dels
corresponents instruments de planificació (PORN i Pla de Gestió Natura 2000) que estableixin les necessitats
d’equipament del parc natural i defineixin les seves característiques atenent a la capacitat de càrrega de l’espai i
a la salvaguarda dels valors naturals que es podrien veure afectats».

É
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És per aquest motiu que l'organització ecologista ha instat la Conselleria de Medi Ambient i Territori a:

- Descartar les dues zones d’acampada d’Es Canons i s’Alqueria Vella, i l’aparcament associat en el cas d’Es
Canons, tal i com estan previstes a la llei 2/2020 i paralitzar qualsevol intervenció sobre les zones on s’havien
projectat.

- Impulsar amb la urgència requerida el nou PORN de la Península de Llevant i el Pla de Gestió Natura 2000 de
les Muntanyes d’Artà.

- Definir les futures instal·lacions d’ús públic en funció dels criteris establerts als documents de planificació
esmentats, i no fer-ho prèviament com ens trobam en aquest cas.

- Quan es disposi d’una proposta tècnica que respongui als valors, aptituds, riscos i amenaces de la zona, es
consensui amb l’ajuntament, el qual sempre ha destacat pel seu impuls a la protecció i gestió sostenible dels seus
espais naturals i que en el seu moment ja va informar desfavorablement sobre aquestes propostes.
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