Des de la Plataforma volem agrair a tots els participants la seva participació i
comportament cívic.
També volem agrair la presència de representants de totes les entitats adherides.
Per primer cop des de la aprovació del catàleg, on el camí de Ternelles consta com a
públic, els ciutadans han pogut fer ús d’aquest camí, ús que lamentablement
l’Ajuntament no ha sabut garantir als ciutadans, ni tan sols tenint una sentència ferma
del Tribunal Suprem de 18 d’Octubre de 2001, que permet regular l’ús idoni de
Ternelles.

S’ha de dir que no és cert que la restricció segons la UIB hagi de ser de 20 persones
diàries, sinó que això fou fruit d’un acord de Plenari, que desprès fou remes a la
Comissió insular d’ordenació del Territori, Urbanisme i patrimoni històric per la seva
aprovació definitiva BOIB número 121 de 26-08-2006. Aquest acord a més de permetre
el pas de 20 persones diaris contempla la possibilitat de permetre autoritzacions
especials a grups.
Cal a dir que aquest acord de fa 3 anys, a dia d’avui no s’està aplicant i molts
excursionistes han de patir la befa de telefonar a l’Ajuntament de Pollença per sol·licitar
permís i encarà veuré com des de l’Ajuntament s’els remet a la Banca March per
sol·licitar el pas.
Volem agrair a la Conselleria de Medi Ambient la seva fermesa en mantenir el permís
sol·licitat, així com la presència dels agents de Medi Ambient que en tot moment han
garantit que no es sortís del camí (ajudats sempre per membres de l’organització) així
com vetllar per que no s’incomplís la normativa medi ambiental.
Volem desitjar que aquesta excursió serveixi per tal que L’Ajuntament de Pollença
defensi d’una vegada que els ciutadans puguem gaudir amb respecte d’un camí públic,
que no hauria de ser tancat, ni regulat mai per un particular.

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

