Manifest per la Tramuntana
Nosaltres, associacions i entitats unides pel desig de fer de la Serra
de Tramuntana un espai adient per a la qualitat de vida dels
residents, gaudi dels visitants i una economia viable i basada en
usos compatibles i respectuosos amb la conservació del patrimoni i
els valors naturals i culturals de la Serra, dels quals cal tenir esment
i cura,
considerem imprescindible
un pacte polític i social a desenvolupar a partir dels punts següents:
El suport al sector primari (agrícola, ramader, forestal,
pesquer) i agroindustrial, així com a rutes comercials,
estratègies de venda i marques controlades d'identificació dels
productes i serveis de la Serra de Tramuntana, per afavorir una
redistribució equitativa dels beneficis generats per l'activitat
turística.
El suport a iniciatives i accions que promoguin la restauració
del patrimoni construït, la gestió sostenible dels recursos, la
reutilització i canvi d’ús de construccions per sobre de les de nova
planta.
El suport a les iniciatives adreçades a evitar qualsevol
activitat que vagi en detriment del patrimoni i els valors del
lloc, que pugui conduir a la despersonalització de la Serra de
Tramuntana o que contribueixi a la banalització del lloc.
El suport a la protecció i millora de la qualitat de
l'experiència dels diversos usuaris de la Serra de Tramuntana, tot
evitant la massificació i obrint vies per al finançament de la
gestió, restauració i conservació de l'espai.
El suport a programes i activitats adreçats a la investigació,
l'educació i la formació, per tal d'aprofundir en la comprensió de
la Serra, la seva conservació, la difusió dels coneixements i la

promoció de valors de cooperació i respecte envers aquest espai i
els seus habitants.
El reconeixement que la Serra de Tramuntana és un patrimoni
natural sobre el qual s'ha desenvolupat històricament un patrimoni
cultural que ens representa com a país i com a paisatge, que tenim
el deure i el privilegi de conservar per a la resta de la
Humanitat.
El compromís de totes les forces polítiques a promoure que
les administracions, locals, insular i autonòmica, col·laborin
amb els principis anteriors, amb una organització estructurada
amb els principis de subsidiarietat i governança, amb objectius
comuns, i una planificació i gestió integrades sense duplicitats ni
manca de coordinació.
La reducció dels excessos burocràtics i de tramitacions
administratives redundants que dificulten les activitats i els usos
sostenibles del territori.
La identificació d'actuacions concretes i un calendari definit per
als pròxims cinc anys, que siguin assumits pels partits polítics i
les entitats socials amb capacitat per treballar amb aquests
objectius amb les mesures legals, administratives i de col·laboració
que facilitin els principis anteriors.

