
Proposta del regidor i portaveu del grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds, José 
Luís García Salvador, per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal 
relativa a  la zona humida de la Gola. 

Exposició de motius. 

Atès que observam amb preocupació que el que hauria de ser la recuperació de la zona humida i 
l'ecosistema de la Gola, s'ha convertit en un procés de simple embelliment  i conversió de la 
zona en un parc urbà més. 

Atès que s'han donat per bones dessecacions i transformacions realitzades amb enderrocs  i que enlloc de 
retirar-les s'ha invertit gran part dels doblers en altres temes aliens a la recuperació de la 
zona humida; nous camins, ponts de formigó, il·luminació, barreres... 

Atès que les obres i els vials realitzats faciliten l'accés públic incontrolat fins a la lamina 
d'aigua i a zones que abans eren de difícil accés. 

Atès que tot el fet gràcies a això, l'espai és utilitzat per esbarjo amb finalitats contraries als objectius 
i sobre tot l'aparició de brutícia. 

Atès que les obres encara no s'han acabat i estam a temps d'aprofitar els inestimables 
valors naturalístics, interpretatius, educatius de la zona humida de la Gola. 

Atès que a l'article 9 de l'acord de creació del Consorci de la Gola  permet  l'adhesió d'Entitats o 
Institucions i persones que sense ànims de lucre  aportin la seva ajuda. 

Atès que entre les finalitats del Consorci es troba la finalitat de protegir la Gola i la seva gestió (art 2) i 
que l'Ajuntament pot encomanar actuacions i activitats al Consorci (art 4). 

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb 
les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta 
 
Proposta d'acord. 

- Que l'Ajuntament encomani al Consorci actuacions per tal de procedir a la neteja immediata 
de la zona i de prendre mesures urgents de control, vigilància i de gestió per part de 
personal capacitat.  

- Que l'Ajuntament encomani de manera urgent al Consorci la redacció d'un Pla d'Us i Gestió de 
zona humida de la Gola, que estableixi els objectius i accions de conservació a 
realitzar així com el foment i la regulació de l'ús públic, educatiu i recreatiu de la 
zona. L'elaboració d'aquest Pla d'Us i Gestió ha d'incloure un procés de participació 
ciutadana dins el marc de l'Agenda Local 21 de Pollença. 

- Que l'Ajuntament insti a l'ABAQUA perquè les actuacions que hi ha pendents d'execució es facin 
amb l'objectiu de recuperar  al màxim el caràcter natural de la zona humida, contant per 
això amb l'assessorament d'un especialista reconegut en gestió i restauració de zones humides, que 
conegui bé el funcionament ecològic i hídric de la zona.  

-  Que l'Ajuntament insti al Consorci perquè afavoreixi la participació ciutadana i que faci 
efectiu l'article 9 dels seus estatuts i accepti l'adhesió de aquelles entitats que com el GOB (Grup 
Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) puguin aportar tota la seva experiència, 
propostes, assessorament  i informació per fer una veritable recuperació de la zona humida de la 
Gola. 

Pollença 15-05-08.  


