Impactes sobre la biodiversitat marina del projecte de
Remodelació del Club Marítim Molinar de Llevant, Palma

La Junta del Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears vol manifestar el seu
posicionamente davant projecte de remodelació i millora de les instal·lacions del Club
Marítim Molinar de Llevant (Palma) i per tant declara el següent:


En tota la documentació presentada s'ha menystingut l'impacte d'aquest
projecte sobre la biodiversitat d'una zona de gran valor ambiental.



Els hàbitats marins així com la dinàmica marina han estat avaluats de
manera parcial. Les afeccions del projecte s’estendrien molt més enllà de
l´espai físicament ocupat



Les praderies de posidònia, que són un hàbitat d'interès comunitari
prioritari segons la Llei 42/2007, del patrimoni natural i la biodiversitat
no han estat correctament avaluades. Aquesta llei té caràcter de bàsica de
l'estat, per la qual cosa no pot ésser obviada per cap òrgan de
l'administració autonòmica ni cap òrgan col·legiat.



Les àrees on la posidònia es troba degradada o en regressió s'han de
considerar com a hàbitat potencial. Per tant, ha de rebre un tractament
equiparable a aquelles altres on encara es troba en un estat de
conservació favorable. A més, s'han d'aplicar mesures per a la seva
restitució.



D'altra banda, cal apuntar que els esculls rocallosos, que són tan
característics del litoral de la zona afectada pel projecte, constitueixen
també un hàbitat d'interès comunitari, com ho són igualment els arenals a
poca profunditat, i la totalitat de la zona afectada per trobar-se dins una
badia poc profunda.



La fauna marina del fons afectat pel projecte inclou moltes espècies de
gran valor. En concret, cal apuntar la presència de Pinna nobilis, una
espècie estrictament protegida, que és característica de les praderies de
posidònia i que es reprodueix activament en aquesta zona.
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La zona afectada pel projecte és àrea d'alimentació, pas i hivernada de
diverses espècies d’ocells estrictament protegides per la Llei 42/2007:
Phalacrocorax aristotelis, Egretta garzetta i Pandion halaietus, entre
d'altres. En ignorar aquest patrimoni, el projecte incompleix una altra
vegada la legislació vigent.



En aplicació de l’article 4 de la Directiva d’Ocells cal declarar aquest
indret i i tota la badia de Palma com a zona d’especial protecció per a les
aus (ZEPA). Segons diu explícitament l'article 9 d'aquesta directiva, la
protecció dels ocells salvatges protegits no és subjecta a cap criteri que
no sigui estrictament científic; només s’hi admeten excepcions per raons
de salut i seguretat públiques, de seguretat aèria, o de protecció
mediambiental. Un port no entra en cap d'aquests supòsits.

Per totes aquestes raons, consideram que el projecte d'ampliació del port des Molinar
no compleix amb els mínims que són legalment exigibles. Ens adherim al moviment
ciutadà que reclama la retirada d'aquest projecte i sol·licitam al govern que surti elegit
democràticament que procedeixi al compliment de la llei, i protegeixi com cal la
biodiversitat marina de la badia de Palma.
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