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 5 DE JULIOL DE 2007
Assistents:
-

Mateu Castelló Más (President del comitè)
Antonio Gómez Pérez (Vice-president del Consell)
Pere Fraga (IME)
Lleonard Llorens (UIB)
Llorenç Gil (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)
Joan Pujol Solivellas (Federació Balear de Caça)
Bartomeu Seguí (Cap de Servei de Caça)
Antonio Muñoz Navarro (ONGs de Conservació)
Joan Mayol Serra (Secretari)

Convidat:
-

Vicent Forteza (Servei de Protecció d’Espècies)

Han disculpat la seva absència la Sra. Antònia Martínez (de vacances) i el Dr. Guillem X. Pons.

El dia 5 de juliol a les 11h15’ hores, es reuneixen a la sala de juntes de la Direcció
G. de Biodiversitat (Conselleria de Medi Ambient) les persones relacionades, d’acord
amb la convocatòria de dia 20 de juny de 2007 , amb l’ordre del dia següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura, i aprovació si s’escau, de l’acta anterior
Informe de catalogacions o canvis de categoria d’espècies de flora.
Informes sobre plans específics (Limonium barceloi i Apium bermejoi)
Propostes formulades pels membres del Comitè.
Precs i qüestions

Desenvolupament de la sessió

Obri la sessió el president, que saluda els assistents, els agraeix la presència i
especialment la d’Antonio Gómez, vice-president del Consell Assessor, que ha assistit
amb la intenció de despedir-se, i que agraeix als membres del consell la seva labor i
disposició a contribuir a la tasca de protecció d’espècies, de manera molt especial als de
fora de la casa, i els anima a mantenir amb el futur conseller una disposició tan positiva
com la mantinguda fins ara. El president Castelló respon amb la mateixa gratitud, i
expressa en nom de tots l’afecte del qual és mereixedor el director, el qual es despedeix
tot seguit i abandona la sessió.
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El secretari es disculpa pel canvi de sala de reunió, ocasionat per l’ús de la sala
de reunions per un altre servei, el qual, tot i no havent-ne efectuat reserva, havia muntat
una videoconferència. A instàncies del secretari general, s’els ha cedit l’ús de la sala,
per motius d’ordre pràctic.

Punt primer: Lectura, i aprovació si s’escau, de l’acta anterior. L’acta, difosa
prèviament, es dona per llegida i s’aprova per assentiment.
Punt segon: Informe de catalogacions o canvis de categoria d’espècies de flora.
Vicent Forteza presenta les fitxes elaborades pel Servei de Conservació d’espècies i
col·laboradors, de les espècies següents: Població menorquina de Rhamnus ludovicisalvatoris a categoria En Perill; Arenaria bolosii a categoria Vulnerable; Dorycnium
fulgurans a Mallorca a categoria Vulnerable; Isoetes histrix, Allium grossii, Anthyllis
histrix, Diplotaxis ibicensis, Helianthemum caput-felis i Marsilea strigosa a categoria
d’Interès Especial IE. Es debat sobre determinats aspectes del contingut, entre els quals
la conveniència d’incorporar a la descripció de l’hàbitat la seva notació CORINE; la
conveniència de completar les referències científiques; i l’interès de proporcionar mapes
de distribució. Els suggeriments són acceptats, excepte el tema de la cartografia, ja que
per la finalitat de les fitxes, no sembla necessari, i seria redundant amb el projecte
BIOATLES de la Conselleria. S’obri també un debat sobre el paper de les cabres en la
pèrdua de biodiversitat vegetal, amb diverses i extenses intervencions. El Sr. Berbiela
considera que el tema és d’una importància tal que mereixeria un debat extens, amb un
pronunciament formal del comitè, punt de vista al qual s’adhereixen diversos assistents.
S’acorda el pronunciament favorable a les propostes presentades, amb la salvetat que les
poblacions mallorquines d’Isoetes han de quedar qualificades de vulnerables.
Punt tercer: Informes sobre plans específics (Limonium barceloi i Apium bermejoi)
Desprès de les presentacions del plans per part de V.Forteza, es recullen diferents
suggeriments al seu contingut, els més importants dels quals són:
En el cas de Limonium barceloi la seva relació ecològica amb les salines, l’existència
d’un petit nucli a la zona N. de la parcel·la (Ll.Llorens), l’existència de planta i llavors
tant a Sóller com a l’àrea d’influència de la UIB; i la importància de la retirada
d’escombres i la gestió de salinitat i aigua per a la recuperació/creació d’hàbitats
favorables a la planta, i la conveniència d’estendre a tota l’àrea de vegetació
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higrohal·lófila la zona a protegir, així com altres de caràcter menor que seran
incorporades a la proposta de Pla.

El president es disculpa i s’absenta per motius personals, i demana al secretari
que el supleixi en l’ordenació del debat.

Quan a Apium, entre altres, el comitè és partidari que les intervencions sobre
l’única població natural es limitin a causes o situacions excepcionals, especialment de
caràcter directament antròpic; i quedi proscrita la recol·lecció de llavors o planta en
aquesta població, igualment excepte situacions excepcionals.

Efectuades les consideracions anteriors, s’acorda que els plans, un cop
modificats, s’elevin al plenari del consell assessor.

Punt quart: Propostes formulades pels membres del Comitè.
No hi ha hagut propostes dels membres del comitè a analitzar.
Punt cinquè: Precs i qüestions
El Dr. Llorens s’interessa per la situació de les iniciatives per les saladines de
Magaluf, sobre el que el secretari informa que la catalogació ha estat ja publicada al
BOIB, i el pla ha superat els tràmits d’informació pública i audiència, amb una sola
al·legació de l’Ajuntament de Calvià, de caràcter tècnic, que permetrà elevar a
aprovació definitiva del conseller el pla de recuperació en dates pròximes.
Es considera convenient, atesa la quantitat de temes pendents de sessió plenària,
convocar-la, en principi, per al dia 18 de juliol.
Finalment, Joan Mayol mostra l’estat actual de contingut de la finestra WEB del
consell assessor de fauna i flora de les Illes Balears, elaborada en el servei de protecció
d’espècies amb el disseny i realització de Xavier Canyelles, que ha aportat també un
logotip per al Consell. Diferents membres del comitè manifesten la seva satisfacció pel
contingut i presentació del document, que amb tota seguretat facilitarà tant la tasca de
l’organisme com la seva difusió.

C/ Manuel Guasp, 10. 07006 Palma. Mallorca. Tel.: 971784956 Fax: 971784953

Esgotat l’ordre del dia, el secretari, en nom del president aixeca la sessió a les 14
h fins a nova convocatòria.

Redactada a Palma, l’11 de juliol de 2007
El secretari

Vist i plau, el president
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