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NOTA DE PREMSA – 23 FEBRER 2018

TERRAFERIDA SOL·LICITA AL GOVERN QUE ES CLAUSURIN ELS
CAMPS DE GOLF QUE REGUEN AMB AIGUA POTABLE I NO
REBIN NI EURO PÚBLIC MÉS.
El camp de golf de Son Termens va acollir la fira internacional del
golf, subvencionada amb 860.000 euros públics, tot i tenir expedient
obert i mesures cautelars.
_____________________________________________________________________________
Aquests dies s'està destapant que gairebé un terç dels camps de golf de Mallorca, són
investigats pel Govern per regar amb aigua potable. Aquesta pràctica, prohibida per la llei fa
dècades, obliga aquestes instal·lacions a regar amb aigua depurada. El reg de camps de golf
amb aigua potable es ve denunciant fa molts d'anys per les associacions ecologistes,
particulars i els mateixos Agents de Medi Ambient, però fins ara no s'ha tancat mai cap camp i
sols s'ha multat al d'Andratx (2016).
Segons un informe de CC.OO elaborat per Agents de Medi Ambient i que denuncia retards
injustificables en la tramitació dels expedients referents als camps de golf, alguns dels camps
investigats i amb expedients oberts són: Son Gual (Palma), Andratx, Vall d'or (Felanitx) i Son
Termens (Bunyola). En el cas de Son Gual hi ha sospites fa molts d'anys i fins i tot una
denúncia formal del GOB davant la Conselleria de Medi Ambient i una petició d'informació a la
Direcció General de Recursos Hídrics. Cap d'aquestes denúncies, presentades el 2011, va tenir
resposta http://bit.ly/2FgtTc2.
En el cas de Son Termens, la investigació es remunta anys enrere. Segons l’informe dels
agents i després de diferents inspeccions, aquests varen concloure:
• Que les aigües de l'EDAR no eren suficients per reg del camp de golf (estimació de
283m3/dia subministrades per EDAR al camp de golf i estimació de 665,7 m3/dia de
necessitats de reg de tota la superfície del golf).
• Que les instal·lacions emprades fins l'any 2006 de 6 bombes de 22kw a 45kw i la xarxa
de canonades de reg que haurien haver de deixat de funcionar quan el camp de golf es
va connectar a l'EDAR l'any 2006 estan operatives, i connectades a un pou legal per reg
agrícola.
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• Que hi ha suficients indicis per assegurar que s'està fent un ús d'aigua de pou per reg
de camp de golf.
Després de les inspeccions es va obrir expedient, imposant mesures cautelars consistents en
col·locació de comptadors volumètrics a diferents punts. Tot i que aquesta investigació va
començar fa anys, la Fira Internacional del Golf celebrada a Mallorca del 15 al 17 de novembre
de 2016, es va celebrar a Son Termens. Cal recordar que aquesta fira es va celebrar gràcies a
les aportacions de 860.000 euros públics provinents de la Conselleria de Turisme (360.000), el
Consell de Mallorca (200.000) i Turespaña (300.000). La iniciativa privada sols hi va aportar
63.000 euros.
No és acceptable que unes instal·lacions investigades fa anys, amb expedient obert i amb
mesures cautelars en vigor, pugui acollir un esdeveniment sostingut amb una quantitat tan
important de doblers públics. A això cal afegir que els camps de golf reben promoció pública
del Govern a través de fires turístiques i altres fórmules de promoció del golf.
Mallorca viu una greu crisi hídrica bona part de l'any, amb restriccions d'aigua a molts de
pobles a l'estiu, amb greus problemes de contaminació a l'aigua per nitrats i clorurs, que
obliguen a milers de persones a comprar aigua embotellada. Els requeriments hídrics d'un
camp de golf són enormes i Mallorca no es pot permetre que no es compleixi la llei en matèria
de recursos hídrics. És per això que la nostra entitat sol·licita a la Conselleria de Medi Ambient
que resolgui al més ràpidament possible els expedients per extracció il·legal d'aigua, clausuri
els camps de golf que hi reguen i no destini ni un euro públic més a la promoció d'una activitat
privada que està sobre sospita permanentment per greus il·legalitats.

Per més informació: Jaume Adrover (627 733 795).
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