
 

 

 

 

Alejandra Hemingway Cleminson, amb DNI: 01.176.207X, en nom i representació de 

l'associació Amics de la Terra Mallorca, amb NIF: G07479397 i domicili a efectes de notificació 

en l'Avinguda Comte de Sallent 4, 07003 Palma de Mallorca, davant la Direcció General Política 

Industrial. 

 

EXPOSA: 

Que Amics de la Terra ha pogut consultar la documentació del projecte de restauració i 

Avaluació d’Impacte Ambiental de la pedrera Sa Garrigueta Rassa, al terme municipal de 

Palma, barri d’Establiments, que ha estat sotmesa a informació pública a la pàgina web de la 

Direcció General de Política Industrial del Govern de les Illes Balears. 

En el termini establert, aportem els següents comentaris i al·legacions al projecte actualment 

en exposició pública perquè siguin estimades per l'òrgan competent, en aquest cas la Direcció 

General de Política Industrial que tramita l'expedient, així com la Comissió Balear de Medi 

Ambient. 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

En primer lloc, s’ha de ressaltar que ens trobem davant un projecte de RESTAURACIÓ d’una 

pedrera que va ser clausurada per l’Ajuntament de Palma l’any 2004 per no tenir llicència 

d’activitat l’antic titular de l’explotació, CEMEX. 

Referent a això, també hauria de fer-se referència als acords establerts pel Comitè Tècnic de 

Restauració de les pedreres de Can Rosselló i Sa Garrigueta Rassa que, pel que sembla, es va 

crear el 2016 per tal d’impulsar el procediment de restauració d’aquestes pedreres, comitè 

que entenem va emetre uns criteris que havia de tenir en compte l’empresa promotora de 

la restauració, i que s’haurien d’haver fet públics, o com a mínim, figurar en els antecedents 

del projecte de restauració que ara s’exposa a informació pública, i el qual contempla 4 

alternatives i opta per la núm. 4. 

Realitzades aquestes consideracions, i referint-nos al contingut del projecte presentat per la 

nova empresa titular de l’explotació, Terra Holding 2005 SL, la nostra entitat presenta les 

següents al·legacions: 

 

 



 

PRIMERA:  

En primer lloc entenem que l’anomenada “Alternativa 4” NO ÉS ADMISSIBLE, atès que la 

mateixa preveu l’extracció – mitjançant la realització de voladures – d’uns  170.000 m3 de 

material per a la seva posterior comercialització. Això constituiria una explotació o reobertura 

de la pedrera, la qual cosa és incompatible amb el propi títol del projecte, i amb l’objectiu del 

Comitè citat més a dalt. 

A més, la realització de noves voladures suposaria reobrir de manera totalment innecessària  

una problemàtica veïnal de renous i vibracions que, en part, va originar el tancament/clausura 

d’aquesta explotació minera per part de l’ajuntament de Palma. 

En conseqüència, aquesta Associació considera que l’alternativa de restauració més 

apropiada és l’ “Alternativa 3”, i que per tant s’ha d’instar a l’empresa promotora per tal que 

procedeixi a la modificació del projecte presentat, a fi que aquesta alternativa sigui 

desenvolupada amb detall i sotmesa a una nova informació pública, atès que entenem 

canviaria el calendari, volum  dels materials de farciment, pressupost, etc.   

 

SEGONA:  
 

No obstant això, i centrant-nos en aquesta alternativa 3, manifestem aquestes altres 
al·legacions o consideracions:   
 

a) Hauria de plantejar-se un període de restauració més reduït. Considerem que un màxim 

de 15 anys seria un termini apropiat per dur a terme la restauració, i a la vegada 

permetria que les administracions competents puguin realitzar un correcte seguiment 

del projecte i no es desviï del seu objectiu: la restauració d’un espai natural.  

 

b) El projecte de restauració d’aquesta pedrera tancada suposarà, sense cap dubte, un 

notable augment del trànsit de vehicles pesants per unes carreteres d’accés que 

actualment poden presentar punts conflictius.  

El Departament de Carreteres del Consell de Mallorca ha d’emetre el corresponent 

informe que, en funció del nombre de camions/hora que han de circular por les 

mateixes, determini si l’empresa promotora de la restauració ha de sufragar alguna 

mesura de millora a aquestes.  

En cap cas l’increment del trànsit de camions hauria de ser utilitzat per a desdoblegar 

carreteres o planificar de noves, sense la deguda transparència i participació ciutadana 

a un barri on històricament hi ha demandes veïnals per falta de protecció a vianants, 

ciclistes, etc. 

 

c) Pel que es desprèn del projecte, en aquesta antiga explotació minera hi ha uns 433.000 

m3 d’aplecs  d’àrids ja extrets que seran objecte de comercialització. Inicialment des 

d’Amics de la Terra Mallorca no ens oposem a aquesta comercialització atès que es 



 

tracta de recursos ja estrets que posats en el mercat poden  evitar la seva extracció a 

altres explotacions actives, reduint la càrrega extractiva d’aquestes. 

No obstant això, el projecte ha de limitar en el temps aquesta possible comercialització, 

és a dir, establir un termini màxim per a la retirada d’aquests aplecs, i sempre amb el 

control i seguiment de la Direcció General de Política Industrial per evitar possibles 

extraccions encobertes en altres zones de la pedrera.  

 

d) L’EIA contempla algunes mesures de protecció per a la revegetació de la zona, però en 

cap moment cita o descriu elements de protecció davant el major depredador actual – 

la cabra salvatge – que ja actualment ha vingut impedint la revegetació natural d’aquest 

espai. S’han de contemplar mesures de protecció específica. 

 

CONCLUSIONS: 

Cal apostar modificar l’actual projecte de restauració de la pedrera Sa Garrigueta Rassa amb 

l’objectiu d’analitzar – d’entre les proposades – l’alternativa 3 com la més adient, atès que 

amb la mateixa s’aconsegueix l’objectiu de restauració de l’espai natural sense obrir la porta 

una nova explotació del mateix. 

Per tot l’anteriorment exposat: 

 

SOL·LICITA  

A la Direcció General de Política Industrial del Govern de les Illes Balears, que ha d’autoritzar 

el projecte, i a la Comissió Balear de Medi Ambient que ha de realitzar l’avaluació ambiental,  

tinguin en compte aquestes AL·LEGACIONS en relació amb el projecte i a l'estudi d'impacte 

ambiental del “projecte de Restauració de la pedrera paralitzada Sa Garrigueta Rassa” en el 

terme municipal de Palma i, en virtut d'allò més a dalt expressat, denegui l’autorització per 

dur a terme l’alternativa 4 de restauració, i procedeixi a imposar al projecte les 

modificacions i mesures correctores descrites. 

 

A Palma, 05 de novembre de 2019  

 

 Alejandra Hemingway Cleminson       telf. 646 956 336  

 

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL, DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS 


