Celebrar el vintè aniversari d’un parc

Però si aquest parc és s’Albufera encara té més mèrit, ja que és

estat possible conservar s’Albufera tal i com la tenim en l’actualitat. Es tracta d’una obra de gran valor que pretén retre ho-

natural a Balears és

la nostra àrea natural per excel·lència i un dels llocs més em-

menatge a tots ells i a s’Albufera, un dels conjunts naturals més rellevants de la Mediterrània.

un esdeveniment molt rellevant.

blemàtics de Mallorca. La seva riquesa natural, els seus valors

M’agradaria manifestar la meva gratitud més sincera, en nom dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra, a tota la gent

ambientals, la seva funció biològica i la seva importància cien-

que per un motiu o l’altre ha aportat el seu granet d’arena per aconseguir que s’Albufera sigui el nostre parc natural de

tífica fan que aquest parc natural sigui conegut internacional-

referència; començant pels treballadors i treballadores que hi han fet feina al llarg d’aquests vint anys, passant pels qui hi

ment, i s’hagi convertit en un racó on es preserven les nostres principals espècies de flora i fauna. A més, és un reclam turístic

han col·laborat voluntàriament, i acabant pels investigadors i científics. Entre tots han contribuït a crear s’Albufera que avui

de primer nivell per a la zona nord de Mallorca —com ho demostren els més de 125.000 visitants anuals, principalment

podem gaudir.

alemanys i anglesos, que passen pel parc.

Per acabar, voldria felicitar a tota la gent que ha fet possible l’elaboració d’aquest llibre. Han realitzat una tasca des de la seva

La mobilització ecologista i científica, cap a finals dels anys 70, va aconseguir que l’administració pública obrís els ulls i decidís

passió i estimació cap a s’Albufera. Moltes gràcies.

convertir en públics gran part dels valuosos aiguamolls de s’Albufera, i posteriorment declarar aquell indret parc natural. La

Anem ara a gaudir de s’Albufera. Val la pena!

societat mallorquina aconseguí que s’Albufera continuàs essent fins ara un indret natural privilegiat, que ha conservat intactes tots els seus valors ambientals. Són gairebé 1.650 hectàrees riques en biodiversitat, que durant dècades han fet un gran
servei a Mallorca, dotant-la d’una postal única dins la nostra illa.
S’Albufera és paisatge, però un paisatge atípic, ja que la presència de l’aigua li dóna una singularitat especial que contrasta
amb la resta del paisatge de Mallorca. Aquesta mateixa singularitat fa que els paratges de s’Albufera allotgin algunes de les
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espècies més singulars de la flora i fauna de Mallorca. A Balears vivim del turisme, i és per això que la preservació del paisat-
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ge esdevé una tasca essencial si volem conservar la nostra principal font de riquesa. En aquest marc, s’Albufera ha jugat un
paper que mai es podrà quantificar, però que ha estat cabdal pels seus grans valors ambientals.
Amb el llibre que teniu a les mans podreu conèixer la història, la vida i les riqueses de s’Albufera, contades i relatades fins al
més mínim detall pels seus protagonistes. Per la gent que ha treballat, ha investigat i s’ha passejat per s’Albufera, que l’ha
estimada. Sense la seva col·laboració, la seva dedicació i la seva cura cap a aquest emblemàtic indret, ben segur no hagués
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