
Inca, a 25 de setembre de 2017.

El  Sr./Sra.  Gori  Ferrà  Frau  portaveu  del  Grup  Municipal  del  Pi-  Proposta  per  les  Illes  Balears  a
l’Ajuntament, presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent proposta de resolució

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MÓN RURAL
ANTECEDENTS

Diverses entitats representatives del món rural mallorquí: pagesos, caçadors, cavallistes, ramaders i
senderistes han convocat una manifestació en defensa del seu sector econòmic i de la seva forma de
vida i costums.

La  present  moció  es  presenta  per  donar  suport  i  per  reclamar  de  les  institucions  públiques
responsables, UE, Govern de l’Estat, GOIB i consells insulars que, amb les seves regulacions legals i
les seves actuacions no criminalitzin aquestes activitats davant de la societat, especialment la urbana,
ni  vulguin prohibir  la  seva pràctica apel·lant a principis  mediambientals  que, paradoxalment,  no es
poden defensar adequadament sense tenir en compte la veu, l’experiència i l’estil de vida de la gent del
camp.

Quan els pagesos, els ramaders o els caçadors demanen ser escoltats el que pretenen és reivindicar,
per damunt de tot, un respecte cap a la seva feina, la seva forma de vida i la seva forma d’entendre un
model de relació amb el camp i el medi natural que no sempre son entesos correctament, especialment
pels que no viuen la realitat del camp.

La Caça, l'agricultura, la ramaderia, a més de ser activitats econòmiques legítimes i respectables, son
també una forma d’entendre la vida i la relació de les persones del camp amb el seu entorn. Son
professions i aficions que identifiquen a la població amb el seu territori. Els pagesos, els ramaders, els
caçadors s’estimen la terra i els agrada la seva manera de viure. Estan convençuts que les activitats
ramadera, cinegètica i rural son necessàries per garantir l’estabilitat dels cicles naturals dels espais on
les desenvolupen. 

Pagesos, ramaders i  caçadors i,  en general,  els col·lectius que treballen i  viuen el camp i el  medi
natural reivindiquen la seva feina i les seves tradicions com a instrument eficaç i necessari per a la seva
gestió i hem de reconèixer sempre l’esforç que hi dediquen per complir cada dia amb les normatives de
benestar animal i de sanitat que donen una traçabilitat i seguretat en la seva feina.

Només amb una adequada regulació d’aquestes activitats econòmiques, imprescindibles per mantenir
un paisatge que, convé recorda-ho, després tots reivindiquem per demandar un turisme més sostenible
i de qualitat, contribuirem decididament i sense dogmatismes absurds a la sostenibilitat dels espais
rurals.

Un bon exemple de com no s’han de dur a terme les decisions damunt el territori el tenim amb la recent
proposta  d’ampliació  i  creació  de  noves  ZEPA especialment,  al  Pla  de  Mallorca,  per  part  de  la
Conselleria  de Medi  ambient,  Agricultura  i  Pesca.  Els  municipis  afectats,  no  han estats  consultats



prèviament a l’hora d’incloure els seus territoris en la PROPOSTA  DE DECLARACIÓ I AMPLIACIÓ DE
ZONES D'ESPECIAL PROTECCIÓ PER A les AUS EN LES ILLES BALEARS; fet que va contra la
normativa  legal  vigent,  que  exigeix  que,  per  establir  els  espais  territorials  i/o  del  mitjà  marí,  més
adequats en nombre i en superfície per a la conservació de les espècies d'aus protegibles s’han de
tenir  en  compte  les  característiques  socials,  culturals  i  particulars  de  cada  indret  seleccionat,
circumstàncies que no consten en l’esmentada proposta de declaració.

El canvi de model socioeconòmic experimentat a les Illes Balears en els darrers 60 anys, generat per
les activitats turístiques i sectors associats i el progressiu augment de la mentalitat urbana ha imposat
modificacions territorials i socials, a més de propiciar formes de pensar que inevitablement afecten la
caça, la ramaderia, la pagesia i el sector forestal i que originen conflictes.

L’activitat  cinegètica,  en  concret,  constitueix  un  element  que  ha  influït  en  la  configuració  cultural,
patrimonial  i  social  de les Illes Balears.  La seva influència  en aquests àmbits  es fonamenta en la
intensitat d’aquesta activitat, el seu gran abast social, i la seva pervivència al llarg de la història. Es
reflecteix  en  els  paisatges,  en  haver  deixat  l’empremta  en  nombrosos  elements  patrimonials  i
infraestructures i en ésser un element de vertebració social i gestió dels espais no urbans.

Per tot l’exposat, presentem la següent moció:

1.- L’ajuntament d’Inca dona ple suport a la pagesia, la ramaderia, del sector del cavall, de la caça i del
senderisme; en defensa del món rural, del seu sector econòmic i de la seva forma de vida i costums,
que son les d’aquest municipi.

2.- Demanem la immediata retirada de la PROPOSTA DE DECLARACIÓ I AMPLIACIÓ DE ZONES
D'ESPECIAL PROTECCIÓ PER A les AUS especialment a la zona del Pla de Mallorca per haver-se
elaborat sense la participació dels municipis i dels col·lectius ciutadans afectats i per no tenir en compte
els econòmics, socials, culturals, ni haver tengut en compte les particularitats, usos i tradicions dels
municipis afectats. Elements tots que son preceptius legalment a l’hora de determinar les declaracions
i/o ampliacions de les ZEPA i de redactar els posteriors instruments legals que en regularan la gestió
d’aquestes zones de protecció (plans directors sectorials o territorials) i que també hauran d’atendre
totes aquestes singularitats.

3.- Reclamar al Govern Balear i als consell Insulars que les normatives, resolucions i actuacions que
duguin a terme i afectin el món rural especialment en matèria d'agricultura i caça s'adoptin tenint en
compte que aquestes activitats  són imprescindibles per al  correcte  manteniment  i  sostenibilitat  del
paisatge i la  biodiversitat dels entorns no urbans i, per tant, actors imprescindibles en la correcta i
eficaç gestió de l'entorn natural.  

4.- Exigim que en totes les actuacions i en qualsevol normativa que reguli l’àmbit rural, mediambiental i
paisatgístic,  es  reconegui  que  les  activitats  que  desenvolupa  la  gent  del  camp  son  necessàries,
legítimes  i  que  vertebren  les  societats  agrícoles  i  forestals  a  l’entorn  del  seu  territori  i  son
imprescindibles per garantir l’estabilitat dels cicles naturals, la pervivència del paisatge, la conservació
dels costums i tradicions i el foment d’un model econòmic diversificat per a la nostra terra.

5. Exigir que totes les decisions que s'adoptin en aquest àmbit es faci arribant a acords i sempre previ 
el corresponent diàleg amb les entitats representatives dels pagesos, dels col·lectius de caça i altres 
associacions que vertebren interessos legítims presents al món rural.

Signat: Gori Ferrà


