Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental

ACTA DE LA SESSIÓ DEL COMITÉ DE FLORA (CONSELL ASSESSOR DE
FAUNA I FLORA) DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2007
Assistents:
-

Antonio Gómez Pérez (Vicepresident del Consell)
Pere Fraga (IME)
Lleonard Llorens (UIB)
Llorenç Gil (expert designat pel Conseller)
Mateu Castelló (expert designat pel Conseller)
Josep L. Gradaïlle (Jardí Botànic de Sóller)
Juan Carlos Salom Tomàs (Servei de Espais Naturals Protegits)
Luis Berbiela (Servei de gestió forestal)
Antònia Martínez (D.G. d’Agricultura)
Joan Pujol Solivellas (Federació Balear de Caça)
Antonio Muñoz Navarro (ONGs de Conservació)
Joan Mayol Serra (Secretari)

Substitucions:
-

Josep A Rosselló substitueix Guillem Pons (Soc Història Natural)

Convidat:
-

Vicent Forteza (Servei de Protecció d’Espècies)

Ha disculpat la seva absència la Dra Alemany, que es troba fòra de l’Illa.

El dia 13 de febrer de 2007 a les 11h05’ hores, es reuneixen a la sala de juntes de la
Conselleria de Medi Ambient (av. Gabriel Alomar i Villalonga, 33) les persones
relacionades, d’acord amb la convocatòria de dia 2 de febrer de 2007 , amb l’ordre del
dia següent:
1.
2.
3.
4.

Constitució de la Comissió
Elecció del president
Previsió de plans d’espècies de flora per al 2007
Propostes de canvis de categoria en el Catàleg: Cotoneaster tomentosus i
població menorquina de Rhamnus ludovici-salvatoris
5. Llista preliminar d’espècies de Flora Invasores o potencialment invasores
d’atenció preferent
6. Informe del Pla de Recuperació dels Limonium de Magalluf
7. Precs i qüestions

Desenvolupament de la sessió

Obri la sessió el vicepresident, que saluda els assistents i els agraeix la presència.
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Punt primer: Constitució de la comissió El vicepresident demana si hi ha cap
inconvenient en acceptar la substitució del Dr Pons pel Dr Rosselló, ja que es sustenta
en un mail a la presidenta del qual no hi havia constància prèvia. Desprès d’un debat
sobre aspectes formals, cap assistent formalitza objecció, i s’accepta aquesta substitució.
El vice-president manifesta que amb la presència dels assistents a la sessió d’avui queda
constituïda la comissió de flora, tal com preveu el decret 75/2005 i els acords presos
amb anterioritat pel propi Consell.
Punt segon: Elecció del president El Sr Gómez demana si algú s’ofereix
voluntàriament per aquesta tasca. El Dr Rosselló presenta la candidatura del Dr Llorens,
i el Dr Berbiela, la de D. Mateu Castelló (el qual ha avisat que s’incorporarà amb
retard). Es procedeix a una votació escrita, amb procediment de vot secret, amb els
resultats següents: Mateu Castelló, sis vots, Lleonard Llorens, cinc vots. Queda, per
tant, proclamat president el Sr Mateu Castelló, però no havent-se incorporat a la sessió,
continua com a moderador el Sr Gómez.
Punt tercer: Previsió de plans d’espècies de flora per al 2007
J Mayol presenta el document, distribuït prèviament entre els membres del comité, on es
relacionen els plans en elaboració o prevists i la relació de propostes de catalogació que
seran presentades al llarg de l’any. Llorenç Gil demana aclariment de la inclusió
d’Helianthemum i Diplotaxis a la llista d’espècies a catalogar; Vicent Forteza amplia la
informació i exposa el criteri de cumpliment de la Directiva que així ho estipula.
En aquest moment s’incorpora a la sessió Mateu Castelló, el qual és informat de la seva
elecció, que agraeix amb un breu i cordial parlament. Assumeix la presidència.
Josep L. Gradaïlle proposa que s’incorpori Myosurus minimus al catàleg, proposta que
serà estudiada pel Servei de Protecció d’Espècies. Lleonard Llorens insisteix sobre els
criteris aplicats, i les funcions del comité. Continua la sessió l’opinió del Dr Rosselló
sobre la conveniència d’estabilitat del catàleg. Joan Mayol explica la possibilitat que en
qualsevol moment sigui ampliat, a proposta de qualsevol membre, i finalment s’acorda
continuar la tramitació de la proposta presentada, amb un termini de deu dies a partir de
la difusió de l’acta perque qualsevol membre del comité presenti propostes a la direcció
general per ampliar la llista.
Igualment es dona per bona la proposta de plans a elaborar, destacant diversos
assistents la importància de la conservació d’hàbitats.
Punt quart: Propostes de canvis de categoria en el Catàleg: Cotoneaster tomentosus
i població menorquina de Rhamnus ludovici-salvatoris.
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Els representants del servei exposen els antecedents de les propostes, la primera
d’ofici a partir de l’estudi encomanat per la conselleria, i la segona a proposta del
Consell de Menorca. Pere Fraga amplia la informació sobre la situació del Llampúdol,
informant que hi ha exemplars dels dos sexes, i que ni es coneixen ni es descarten
diferències amb els llampúdols mallorquins. El Dr. Llorens proposa que el Consell de
Menorca adquireixi o permuti els solars on creixen aquests exemplars. Desprès d’altres
intervencions, el comité acorda per assentiment informar favorablement la
proposta de catalogació, i recomanar accions immediates de les distintes
administracions, a l’àmbit de les seves competències, per a la salvaguarda de la
població de Rhamnus ludovici-salvatoris de Menorca .
Punt cinquè: Llista preliminar d’espècies de Flora Invasores o potencialment
invasores d’atenció preferent.
Vicens Fortesa presenta la llista i n’explica els objectius. Llorens Gil fa diverses
aportacions, entre altres la inclusió del Jacint d’aigua i moltes aizoàzees cultivades a
jardins. Pere Fraga considera que hi hauria de figurar Pennisetum clandestinum, ja
present a Menorca. Lleonard Llorens explica que no sols hi hauria d’haver espècies
exòtiques, sino genotips mediterranis diferents dels illencs, com és notòriament el cas
de Rosmarinus officinalis. Josep A Rosselló evoca altres exemples d’introgressió
genètica. Toni Muñoz senyala l’absència de les algues marines, i la conveniència que
figuri també Oxalis pes-caprae, encara que sols sigui amb finalitat pedagògica. Mateu
Castelló suggereix que la conselleria s’adressi a altres administracions per recomanar
que no s’usin espècies potencialment invasores en enjardinaments ni altres usos. Salom
veu molt útil aquesta llista per tenir-la present en els estudis d’impacte ambiental i altres
tasques de la Conselleria. S’acorda el vist i plau a la mateixa, deixant deu dies a
partir de l’acta per tal que els membres del comité formalitzin suggeriments
d’incorporació.
Punt sisè: Informe del Pla de Recuperació dels Limonium de Magalluf
J.Mayol introdueix el tema i distribueix un breu document explicatiu del
concepte i finalitats dels plans de recuperació com a documents administratius. Explica
que s’han rebut diversos documents i que s’ha procurat incorporar al pla allò que ha
estat possible. Vicent Forteza presenta als assistents les modificacions introduïdes,
mitjançant la projecció en pantalla del pla modificat.
Seguidament, el Dr Llorens agraeix que, per primera vegada, se li hagi demanat
parer sobre les saladines de Magaluf, i considera que el pla s’ha de centrar en el
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manteniment de les condicions edàfiques, hidrològiques, de micro-relleu i contingut salí
que han fet possible la gran diversitat local i el procès evolutiu del gènere en aquesta
localitat.
El Sr Rosselló intervé per exposar la seva opinió sobre les relacions del món
científic i el de la conservació, i manifesta les que considera carències del document.
Josep Gradaïlle demana prudència i fa veure que mantenir la tensió que s’ha
creat amb aquesta proposta de pla pot perjudicar directament el comité, i demana que el
debat tengui l’objectiu de potenciar la conservació.
El debat continua en temes no directament relacionats amb la proposta de pla,
fins que el president demana que es respecti l’ordre del dia, i s’assumeixi el paper
assessor del comité, i l’objectiu general de contribuir a la conservació de les espècies.
Lleonard Llorens mostra als assistents devuit anàlisis de sòls de Magaluf, que
conservava als seus arxius informàtics, i lamenta que no s’hagin tengut presents en el
pla. Gradaïlle considera que no s’han recollit prou suggeriments, i que el procés no pot
acabar avui. Mayol recorda que el present debat no tanca el procés, i que el document
s’ha de beneficiar de les aportacions que avui s’hi proposin, que serà distribuit un cop
modificat, i que encara s’hi podran formular observacions escrites (demanant que siguin
tan concretes com sigui possible) abans de que passi definitivament a plenari per a ser
objecte d’informe difinitiu.
Mateu Castelló demana si els defectes comentats pels assistents suposen
invalidar el pla, o es pot modificar per a la futura aprovació. Lleonard Llorens considera
que no seria vàlid sense un reconeixement exprés de la importància de la restauració de
l’hàbitat, en els aspectes ja esmentats, i del valor del procés evolutiu, que és el que cal
conservar prioritàriament. Salom apunta que això es pot recollir en les previsions de la
micro-reserva. Mayol llegeix el text, fent veure que hi consta de forma sintètica, i que és
possible detallar-ho com demana el Dr Llorens, i que també pot figurar explícitament en
un preàmbul al propi pla.
Fetes aquestes propostes, i amb el compromís que les observacions anteriors
siguin recollides a la redacció definitiva, els assistents, per assentiment unànim,
acorden es continui la tramitació del document.

Punt setè: Precs i qüestions.
El secretari informa que el procediment de difusió d’informació acordat al
comité de fauna és el següent: cada membre del consell valorarà, en cada cas, si una
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determinada aportació mereix ser coneguda prèviament per tothom, o és suficient que la
consideri la direcció general. En el primer cas, pot òbviament remetrer-la per mail a tots
els membres, o indicar a la secretaria del consell que en faci aquesta difusió. Quant als
documents de treball de cada comité, han de ser inclosos a la finestra en projecte de la
WEB de la direcció general, per fer-los accessibles als membres del consell que no són
del comité en qüestió. Proposa que es segueixi aquí el mateix procediment, a la qual
cosa hi ha general aquiescència.
Esgotat l’ordre del dia, el president aixeca la sessió a les 14 h fins a nova
convocatòria.

Redactada a Palma, el 16 de febrer de 2007

El secretari

Vist i plau, el president
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