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El GOB felicita el Govern per l’anunci de la protecció d’Es Trenc i Es 
Salobrar de Campos 
 
INSTAM EL GOVERN A INCORPORAR LA ZONA DE SA CANOVA I A NO 
PERMETRE LA CONSTRUCCIÓ DE LA CLÍNICA-HOTEL VORA LA ZONA HUMIDA 
 
 
El GOB vol fer arribar la seva felicitació al Govern per l’anunci fet ahir de l’imminent inici de 
redacció del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la zona natural d’Es Trenc-Salobrar 
de Campos. Fa 15 anys la Llei d’Espais Naturals ja disposà que aquesta zona havia de ser dotada 
d’una figura de conservació, per atendre correctament les necessitats d’aquest magnífic espai 
natural. La protecció del conjunt format per Es Trenc i Es Salobrar és una necessitat per poder 
abordar convenientment la diferent problemàtica que l’afecta. 
 
Tot i que per ara no es coneix res més que el possible àmbit de la zona a protegir, el GOB vol fer ja 
dues propostes molt concretes al Govern: 
 
  1. Que incorpori a l’àmbit del PORN la garriga de Sa Canova de Campos, una extensa zona 
natural ben conservada i colindant. Aquesta zona va esser objecte de polèmica fa dos anys a causa 
d’un projecte de camp de polo que finalment no es va tramitar. 
 
  2. Que restitueixi les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT) al seu estat original, en el sentit de 
no permetre la construcció d’una clínica-hotel vora el balneari de Sant Joan de la Font Santa. 
Recordem que fa 3 anys el Govern va modificar les DOT precisament per permetre 
excepcionalment aquest complex turístico-assistencial dins l’àrea natural. 
 
A més d’aquests suggeriments inicials, el GOB insta el Govern a accelerar la tramitació del PORN, 
per tal de poder aplicar mesures de protecció i conservació lo més prest possible i consolidar 
ràpidament el sistema de gestió de l’espai natural. Sense dubte això serà més fàcil en aquest cas 
que en els casos del Parc Natural de Llevant i del Parc Natural de Cala d’Hort, ja que estam segurs 
que el Govern que surti de les properes eleccions autonòmiques, sigui quin sigui el seu color, no 
desprotegirà aquest espai per després tornar-lo a protegir a la seva manera. 
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