Valldemossa
recupera
la Muntanya
des Voltor
Projecte de Custòdia del Territori

Coneixeu el Projecte de Custòdia
del Territori de la Fundació Vida
Silvestre de la Mediterrània
La Muntanya des Voltor és un dels espais naturals més
emblemàtics de Valldemossa. En el segle XIII abastava el que
en l’actualitat són les finques de Son Gual, Son Gual Petit, Son
Moragues, Can Costa, Son Galceran, Son Gallard, Miramar,
a més d’altres, tal i com consta en diferents documents
històrics. A finals del segle XIX, la zona va passar a mans de
l’Arxiduc Lluís Salvador, el qual contribuí a desenvolupar-hi
l’activitat rural. D’una immensa riquesa natural i etnològica,
la Muntanya des Voltor era freqüentada habitualment per
valldemossines i valldemossins, conscients del gran tresor
que allà albergava el municipi.

L’home no ha pogut evitar els encants de la Muntanya des Voltor,
i el seu epicentre, el Pla des Pouet, s’ha convertit en punt
de pas habitual per a milers d’excursionistes de totes les
nacionalitats que cada any arriben a Valldemossa per conèixer-la.
Per això, ara, davant la degradació d’aquest espai, els propietaris
de les finques, constituïts en Associació, i l’Ajuntament de
Valldemossa han iniciat un pla per protegir-lo sota l’auspici de la
Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània (FVSM). L’objectiu
d’aquest projecte de custòdia del territori és la rehabilitació de la
zona i la recuperació de la flora, la fauna i els elements etnològics
(barraques, sitges, fonts, forns de calç…).

La FVSM és una entitat sense ànim de lucre que treballa a
les Balears des de 2002, desenvolupant principalment la seva
activitat en l’àmbit de la Custòdia del Territori, l’Educació
Ambiental i la recuperació del voltor negre a la Serra de
Tramuntana, recolzant la tasca de la Fundació Voltor Negre
(BVCF). La Custòdia del Territori és un mecanisme
de gestió basat en la protecció del medi natural i en la
contribució que fan els propietaris de finques a la conservació
i bon ús dels recursos naturals, culturals i paisatgístics. La
Fundació compta amb unes 6.000 hectàrees sota custòdia a
l’Illa, especialment a la Serra de Tramuntana.

Els treballs a la Muntanya des Voltor es varen iniciar fa
setmanes. En aquest temps s’han retirat pedres i vegetació
dels camins a les finques de Son Gual petit, Son Gual i Son
Moragues i s’han reconstruït diferents marges i altres elements
del sender que dóna accés al Pla des Pouet. Així mateix, s’ha
iniciat un estudi de la presència i abundància d’avifauna
i la redacció d’un Pla d’Acció per a la recuperació
del sotabosc i biodiversitat del Pla des Pouet i zones
limítrofes. Es tracta de les primeres accions sobre el terreny,
les quals formen part d’un pla de tasques i gestió que s’aniran
duent a terme progressivament en els propers mesos. Per
altra banda, en relació al turisme i excursionisme, s’establiran
normes de bones pràctiques excursionistes al medi natural,
s’habilitaran i senyalitzaran els trajectes més comuns per al
seu trànsit lliure i es gestionaran les visites a les zones més
sensibles i de recuperació.

El projecte de Custòdia del Territori de la Muntanya
des Voltor no persegueix cap prohibició d’ús o gaudi
de la natura i el paisatge, més aviat al contrari, busca
compatibilitzar la conservació d’aquest espai amb
l’educació ambiental i l’activitat excursionista al
municipi. Fins i tot, es permetrà un accés en grup ordenat
i coordinat, amb prèvia reserva per telèfon o correu
electrònic a les zones en recuperació, i de manera lliure a
les rutes i camins assenyalats.
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