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Presentació
El 2010 ha estat un any especialment complex dins la gestió del Parc natural de la península
de Llevant, doncs, a més de les dificultats patides per la situació econòmica general, la
direcció i el personal tècnic han hagut d’assumir la coordinació de les tasques i del personal
del Consorci Aubarca - es Verger (refugis, agricultura, administració, projectes, etc.), el qual,
des del mes de març, ha passat a tenir la gerència a Palma. Això no obstant, s’ha pogut
executar una part significativa del pressupost i, a pesar que els dos grans projectes –centre
d’informació i interpretació i condicionament de camins- segueixen sense veure la llum final,
sí s’han materialitzat diversos projectes, alguns –finançats per l’Obra Social la Caixad’especial importància.
Un fet que enguany cal destacar és l’increment notable de participació en les activitats del
Parc (tallers escolars, visites guiades, activitats d’agenda): el 2010 hi ha hagut el màxim
històric amb 83 activitats i 2.396 persones (2009: 69 activitats i 1.988 persones; 2008: 34
activitats i 879 persones). Aquestes xifres són una mostra del progressiu arrelament del Parc
entre la societat.
Entre les tasques de recuperació d’hàbitats, s’ha duit a terme, a través d’una brigada de la
Fundació Deixalles, un projecte de restauració de marges i sembra d’arbres a Ca na Paies.
També s’han sembrat garrovers i figueres als Horts Vells d’Albarca i al Corral des Tabac i
s’han recuperat els abeuradors de Can Ros, del Campament dels Soldats i de la Colgada de
ses Perdius.
Quant a la gestió forestal, s’ha continuat amb el manteniment de les repoblacions existents
(poda, substitució de protectors, sembra de nous exemplars, etc.) i amb la repoblació del Pla
de ses Bitles, finançada per TUI. Cal destacar que durant el mes de gener la Fundació +O 2 va
finançar la repoblació d’1 hectàrea a Can Totdéu. Per la despesa econòmica que ha suposat,
és important fer constar que enguany s’ha adquirit un nou dipòsit d’aigua per a l’abastiment
de les vaques i que s’ha creat un nou tancament a la Talaia Freda.
Dels projectes de conservació realitzats, cal esmentar que per segon any consecutiu la
milana ha criat dins l’espai natural (enguany ha surat 3 polls). A més a més, s’ha continuat
amb el seguiment i la recuperació de la miloca i de l’àguila peixatera mitjançant millores en
els nius. Un projecte que s’ha posat en marxa en col·laboració amb el viver de Menut ha estat
la recuperació del boix, del qual al cap Ferrutx hi ha l’única població del llevant de l’illa.
Pel que fa al gaudi del Parc per part de la societat, les xifres de visitants han estat similars
als anys anteriors, mantenint-se entorn de les 17.000 persones. Això no obstant, el fet que
les informadores s’hagin traslladat a les cases de s’Alqueria Vella ha suposat una lleu
davallada en el nombre de visitants atesos. Per un altre costat, les estades als refugis són
pràcticament idèntiques a les de 2009, arribant als 4.247 usuaris. Una altra dada prou
significativa és la de les visites educatives, 55 visites i 1.477 alumnes, també molt semblant
a la de l’any anterior. Aquestes xifres s’han pogut mantenir gràcies a la subvenció del 50%
del transport en microbús de les escoles fins al Parc.
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Gràcies al finançament de l’Obra Social la Caixa, s’ha editat un quadern de camp de la fauna
i un de la flora del Parc natural de la península de Llevant, amb fitxes explicatives de les
espècies més característiques. A més a més, l’Obra Social la Caixa també ha finançat la
creació i senyalització de dos itineraris nous, l’itinerari de la Volta als Establits de s’Alqueria
Vella i l’itinerari d’ascens al Puig Figuer, que se sumen a l’oferta d’itineraris autoguiats del
Parc.
Quant al futur centre d’informació i interpretació (encara pendent d’electrificació, de l’interès
general i de la llicència d’activitats) cal esmentar que Espais de Natura Balear ha establert
negociacions amb la Fundació la Caixa perquè, a través del pertinent conveni, cedeixi
l’exposició “El bosc” al Govern de les Illes Balears per instal·lar-la de manera temporal al
centre, fins que aquest compti amb una exposició pròpia sobre el Parc. De moment, però, no
s’ha pogut arribar a cap acord.
Finalment, cal assenyalar que hi ha hagut un augment del 34% respecte del 2009 en el
nombre de persones que s’han adreçat a l’oficina del Parc, bé per sol·licitar informacions
diverses, per fer ús del registre oficial o per tramitar llicències.
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1. Autoritat de gestió,
Junta rectora i
Equip de gestió del Parc
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Autoritat de gestió
President: Conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt Vert: fins el mes de febrer
Gabriel Vicens Mir: des del mes de març
Vicepresident: Director general de Biodiversitat
Miquel Ferrà Jaume: fins el mes de febrer
Vicenç Vidal Matas: des del mes de març
Representant de la Conselleria de Presidència
Titular: Santiago Florit Gomila
(Director general de Relacions Institucionals)
Suplent: José Antonio Santos Hierro
(Director general de Coordinació Departamental)
Representant de la Conselleria de Medi Ambient
Pere Ramon Bonet: fins el mes de febrer
(Director general de Medi Forestal i Protecció d’Espècies)
Francesc Aguiló Capellà: des del mes de març
(Director d’Espais de Natura Balear)
Representant del Consell de Mallorca
Titular: Guillem Riera Colom: fins el mes de febrer
(Director insular de Medi Ambient)
Titular: Maria Magdalena Tugores: des del mes de març
(Consellera executiva de Medi Ambient)
Suplent: Caterina Amengual Morro: des del mes de març
(Directora insular de Medi Ambient)
Representant de l’Ajuntament d’Artà
Rafel Gili Sastre
(Batle d’Artà)
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Representant de l’Ajuntament de Capdepera
Pilar Gasull Albons
(Regidora de Medi Ambient)
Representant de l’Ajuntament Son Servera
Antoni Servera Servera
(Regidor de Medi Ambient i Agricultura)

Junta Rectora
President
Miquel Àngel Grimalt i Vert: fins el febrer
Gabriel Vicens Mir: des de març
(Conseller de Medi Ambient)
President delegat
Antonio Picazo Muntaner
Vicepresident
Miquel Ferrà Jaume: fins el mes de febrer
(Director general de Biodiversitat)
Vicenç Vidal Matas: des del mes de març
(Director general de Biodiversitat)
Representant de la Conselleria de Medi Ambient
Pere Ramon Bonet: fins el mes de febrer
(Director general de Medi Forestal i Protecció d’Espècies)
Francesc Aguiló Capellà: des del mes de març
(Director d’Espais de Natura Balear)
Representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
Titular: Patrícia Arbona Sánchez
(Directora general de Pesca)
Suplent: Antoni Perelló Roig
(Director general d’Agricultura i desenvolupament rural)
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Representant de la Conselleria de Treball i Formació
Maria Durán Febrer
(Directora general de Responsabilitat Social Corporativa)
Representant de la Conselleria d’Educació i Cultura
Josep Serra Colomar: fins el mes de febrer
Miquel Perelló Oliver: des del mes de març
(Director general d’Innovació i Formació del Professorat)
Representant de la Conselleria de Turisme
Magdalena Vives Fernández
(Secretària general de la Conselleria de Turisme)
Representant de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Titular: José Luis Gil Martín
(Director general de Tresor i política financera)
Suplent: Ramon Molina de Dios
(Cap de gabinet)
Representant del Consell de Mallorca
Petra Suñer Adrover: fins el mes de febrer
(Secretària tècnica del Departament de Medi Ambient)
Titular: Caterina Amengual Morro: des del mes de març
(Directora insular de medi ambient)
Suplent: Josep Antoni Aguiló Ribas
(Cap de servei de Medi Ambient)
Representant de l’Administració Central
Titular: Ana Maria Garcia Vallejo
(Directora de l’Àrea d’Agricultura i Pesca de la Delegació del Govern)
Suplent: Antònia Riera Riutord
Representant de l’Ajuntament d’Artà
Rafael Gili Sastre
(Batle de l’Ajuntament d’Artà)
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Representant de l’Ajuntament de Capdepera
Pilar Gasull Albons
(Regidora de Medi Ambient i Turisme)
Representant de l’Ajuntament de Sant Llorenç
Mateu Frau Barceló
(Delegat de Medi Ambient)
Representant de l’Ajuntament de Son Servera
Antoni Servera Servera
(Regidor de Medi Ambient i Agricultura)
Representant de propietaris de finques de Son Servera
Sense nomenament
Representant de propietaris de finques d’Artà
Sebastià Àngel Vich Sancho
Representant de propietaris de finques de Capdepera
Nicolàs Balaguer Siquier
Representant de propietaris de finques majors de 100 hectàries
Antonio Moll Sureda
Representant del conjunt de propietaris de finques conveniades
Bonaventura Rubí Servera
Representant de la Unió de Cooperatives Agràries
Pep Lluis Reche García
Representant de la Federació Balear de Caça
Joan Cánovas Servera
Representant de caçadors de les societats federades de caçadors de la comarca
Gonzalo Rodríguez Rosselló
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Representant de la Confraria de Pescadors d’Alcúdia
Pedro Antonio Martí Ferrer
Representant de la Confraria de Pescadors de Cala Rajada
Juan Ramon Esteva Castro
Representant d’associacions de pesca recreativa
Gabriel Ferriol Nadal
Representant de la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques
Bernardino Serra Cifre
Representant de la Universitat de les Illes Balears
Titular: Gabriel Moyà Niell
Suplent: Cels Garcia
Representant d’associacions de conservació de naturalesa (I)
Titular: Antoni Muñoz Navarro
Representant d’associacions de conservació de naturalesa (II)
Titular: Miquel Àngel Dora
Suplent: Lluis Moragues
Representant d’entitats excursionistes de Mallorca
Francesc Colom Canals
Representant dels agents turísics
Bonaventura Rubí Servera
Representant dels sindicats majoritaris (I)
Guillem Morlà Cuesta
Representant dels sindicats majoritaris (II)
Guillem Vadell Adrover
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Representant dels sindicats agraris
Titular: Gabriel Company Bauzá
(President Asaja Balears)
Suplent: Mario García Trujillo
Expert en temes de conservació (I)
Neus Andreu Sunyer
Expert en temes de conservació (II)
Maurici Ruiz Pérez
Expert en temes de conservació (III)
Maria Francisca Massanet Sancho
Expert en temes de patrimoni cultural
Mossèn Antoni Gili Ferrer
Cap del Departament de Biodiversitat
Pere Bonet Bonet, fins el mes de març
Catalina Massutí Jaume, des del mes d’abril
Cap del Servei d’Espais Naturals
Catalina Massutí Jaume, fins el mes de març
Catalina Maria Canals Gili, des del mes d’abril
Secretari
Tomàs Bosch Llull
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Equip de gestió
Director del Parc natural de la península de Llevant
Tomàs Bosch Llull
Tècnic superior
Andreu Amengual Herranz, fins el mes de juliol
Antoni Mira Sánchez, des del mes de setembre
Tècnics d’espais naturals
Álvaro Román Hernández
Josep Rullan Palenzuela
Educadores ambientals
Eulàlia Caballé Brull
Miquela Soler Adrover, fins el maig
Informadores – recepcionistes
Laura Patrícia Bueno Femenias
Catalina Piris Obrador, fins el maig
Miquela Soler Adrover, des del mes de maig
Brigada de biodiversitat
Un capatàs: Miquel Garau Ferrer
Tres treballadors de biodiversitat:
Catalina Ferrer Pons
Miguel Ángel López Sanz
Salvador Martínez i Massanet
Zeladors d’espais naturals
Gerard Bravo Roura
Marc Gil Caldentey
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Administrativa
Maria Tejada Pons
Netejadora
Antònia Llabrés Abellón
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2. Pressupost 2010
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Estat de despeses 2010

1.Àrea de gestió per a la conservació
1.1.Programa de recuperació d’hàbitats
1.1.1. Projecte d’execució de la restauració del
sistema dunar de s’Arenalet
1.1.2.Projecte de recuperació de fonts, basses i
abeuradors
1.1.3.Projecte de recuperació de bardisses
1.1.4.Projecte de recuperació dels ambients
agraris
1.2. Programa de gestió forestal
1.2.1.Programa de reforestació
1.2.2.Control de població de cabres
1.2.3.Silvicultura preventiva
1.2.4.Producció de planta autòctona
1.2.5.Projecte de restauració de sòls degradats
1.3.Programa de conservació de la fauna i la flora
1.3.1.Projecte de recuperació del calàpet
1.3.2.Projecte de recuperació de carronyaires
1.3.3.Projecte de reintroducció de la milana
1.3.4.Projecte de recuperació de l’àguila
peixetera
1.3.5.Projecte de protecció i adequació de
refugis d’espècies antròpiques
1.3.7.Projecte de recuperació del boix i del llampúgol bord
1.4.Programa de recuperació del patrimoni etnològic
1.4.1.Projecte de recuperació d’elements
patrimonials d’interès per a la conservació
Subtotal
2.Àrea de desenvolupament socioeconòmic
2.1.Programa de la promoció de la producció agrària ecològica
2.2. Programa de capacitació de guies turístics
2.3. Programa de foment del desenvolupament sostenible del
terme d’Artà
Subtotal
3.Àrea d’ús públic i educació ambiental
3.1.Programa d’atenció al públic i informació
3.2.Programa de control de visitants i estadística
3.3.Projecte de senyalització
3.4.Edició de publicacions
3.5.Programa d’interpretació ambiental
3.5.1.Projecte del Centre d’Interpretació del
Parc
3.5.2.Visites interpretatives
3.6.Redacció d’un Pla d’ús públic del Parc
3.7.Projecte de creació de nous itineraris
Subtotal
4.Àrea d’investigació i seguiment
4.1.Programa de seguiment
4.2. Programa de foment de la investigació
4.3.Atles d’amfibis i rèptils
4.4.Catàleg de la flora del Parc
Subtotal
5.Àrea de participació
5.1.Programa de comunicació
5.1.1.Programa comarca: Un Parc per a tots
5.2.Programa de voluntariat
5.3.Juntes Rectores i Autoritat de Gestió
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Pressupost
inicial ENB

Pressupost
executat ENB

2.000
1.000

0
3.030,94

1.000
15.000

291,82
12.343,48

4.000
MP
27.000
MP
500

1.374,23
31
36.690,94
0
0

MP
MP
10.000

0
436,75
10.127,5

3.000

637,46

500

0

2.000

0

MP
66.000

1.142,22
66.106,34

500
500

0
72,12

MP
1.000

0
72,12

MP
3.000
2.000
20.000

1.950,77
512,71
1.550,4
0

300.000
7.000
MP

0
3.244,96

332.000

1.558,1
8.816,94

3.000
MP
1.000
1.000
5.000

0
0
0
0
0

7.000
500
500

2.288,54
473,37
7,26

Pressupost
inicial La
Caixa

Pressupost
executat La
Caixa

21.500

21.500

21.500

21.500

24.800

27.059,88

84.200
109.000

81.604,82
108.664,7

Subtotal
6.Àrea de manteniment
6.1.Programa de manteniment i recuperació de lleres de torrents
6.2.Projecte de reparació dels camins del Parc
6.3.Programa de manteniment dels equipaments del Parc
6.4.Projecte de canvi de coberta de la caseta dels senyors de
s’Alqueria Vella de Dalt
Subtotal
7. Àrea de vigilància
7.1.Programa de vigilància
Subtotal
8.Àrea d’administració
8.1.Programa de gestions administratives
8.2.Programa de formació
8.3.Programa de documentació
8.4.Programa d’equipament
Subtotal
SUBTOTALS /
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8.000

2.769,47

3.000
234.000
8.000

5.846,98
3.776
12.555,02

40.000
285.000

0
22.178

MP
0

0
0

MP
500
500
18.000
19.000
716.000

3.591,02
0
59
11.790,7
15.440,72
115.383,59

130.500

130.164,7

3. Actuacions
3.1. Àrea de gestió per a la conservació
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Programa de recuperació d’hàbitats:
-

Projecte d’execució de la restauració del sistema dunar de s’Arenalet

-

Projecte de recuperació de fonts, basses i abeuradors

-

Projecte de recuperació de bardisses

-

Projecte de recuperació dels ambients agraris

Programa de gestió forestal
-

Programa de reforestació

-

Control de la població de cabres

-

Silvicultura preventiva

-

Producció de planta autòctona

-

Projecte de restauració de sòls degradats

Programa de conservació de la fauna i la flora
-

Projecte de recuperació del calàpet

-

Projecte de recuperació de carronyaires

-

Projecte de reintroducció de la milana

-

Projecte de recuperació de l’àguila peixetera

-

Projecte de protecció i adequació de refugis d’espècies antròpiques

-

Projecte de recuperació del boix (Buxus balearica) i del llampúdol bord
(Rhamnus ludovici-salvatoris)

3.1.4.

Programa de recuperació del patrimoni etnològic
-

Projecte de recuperació d’elements patrimonials d’interès per a la
conservació

3.2.

3.3.

Àrea de desenvolupament socioeconòmic
3.2.1.

Programa de la promoció de la producció agrària ecològica

3.2.2.

Programa de capacitació de guies turístics

3.2.3.

Programa de foment del desenvolupament sostenible del terme d’Artà

Àrea d’ús públic i educació ambiental
3.3.1.

Programa d’atenció al públic i informació

3.3.2.

Programa de control de visitants i estadística

3.3.3.

Projecte de senyalització

3.3.4.

Edició de publicacions
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3.3.5.

3.4.

Programa d’interpretació ambiental
-

Projecte del centre d’interpretació ambiental del parc

-

Visites interpretatives

3.3.6.

Redacció d’un pla d’ús públic del parc

3.3.7.

Projecte de creació de nous itineraris

Àrea d’investigació i seguiment
3.4.1.

Programa de seguiment

3.4.2.

Programa de foment de la investigació al Parc

3.4.3.

Atles d’amfibis i rèptils

3.4.4.

Catàleg de la flora del parc

3.5. Àrea de participació
3.5.1.

Programa de comunicació
-

3.6.

Programa comarca: un Parc per a tots

3.5.2.

Programa de voluntariat

3.5.3.

Juntes rectores i autoritat de gestió

Àrea de manteniment
3.6.1.

Programa de manteniment i recuperació de lleres de torrents

3.6.2.

Projecte de reparació dels camins del parc

3.6.3.

Programa de manteniment dels equipaments del parc

3.6.4.

Execució del projecte de canvi de coberta de la caseta dels Senyors de
s’Alqueria Vella de Dalt

3.7. Àrea de vigilància
3.7.1.

Programa de vigilància

3.8. Àrea d’administració
3.8.1.

Programa de gestions administratives

3.8.2.

Programa de formació

3.8.3.

Programa de documentació

3.8.4.

Programa d’equipament
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3.1 Àrea de gestió per a
la conservació
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Amb els programes i projectes inclosos en aquesta àrea de gestió es pretén garantir la
recuperació i conservació de la biodiversitat i dels processos ecològics.
3.1.1. Programa de recuperació d’hàbitats
L’objectiu d’aquest programa és afavorir la millora i diversificació d’hàbitats per tal que
puguin mantenir i acollir les espècies pròpies del Parc i afavorir un increment de la
biodiversitat.
El 2010 aquest programa inclou la restauració del sistema dunar de s’Arenalet; la
recuperació de fonts, basses i abeuradors; la recuperació de bardisses; i la recuperació dels
ambients agraris.
PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA RESTAURACIÓ DEL SISTEMA DUNAR DE S’ARENALET
Objectius:
Recuperar el sistema dunar de s’Arenalet, amb les espècies i característiques pròpies
d’aquest hàbitat, segons les pautes que determina el projecte redactat l’any 2008 per
Pandion.
Actuacions:
L’Autoritat de Gestió i la Junta Rectora informaren favorablement el mes de juliol que
s’executés la primera fase del projecte, consistent en una delimitació per a vianants amb
tancaments de pilons i cordes i dues passareles d’accés a la platja. A finals d’any es va lliurar
a l’Ajuntament d’Artà la corresponent sol·licitud de llicència per poder dur a terme aquesta
fase, que s’executaria ja dins l’any 2011.
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE FONTS, BASSES I ABEURADORS
Objectius:
-

Augmentar el número de punts d’aigua disponibles com a abeuradors per a la fauna
durant la sequera estival.
Conservar i restaurar l’hàbitat característic de les fonts i basses existents al Parc natural.

Actuacions:
Impermeabil
ització

Restauració

Abeurador i cisterna de ca na Paies
Rentadors del Campament
Abeuradors i cisterna de Can Ros
Bassa de s’Alqueria Vella de Baix
Font de sa Vaca
Font de na Fonoll
Abeuradors Cases d’es Verger
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Neteja de
vegetació

Creació nou
punt d’aigua

Instal·lació
sistema
bombeig

Durant tot l’any s’han realitzat diferents actuacions a punts d’aigua del Parc i s’ha creat una
nova bassa artificial en les proximitats de l’aparcament de s’Alqueria Vella de Baix.
En els casos en què ha estat possible, s’han fet accessos per a animals terrestres (mamífers,
amfibis i rèptils) i s’han instal·lat troncs o branques dins l’aigua per possibilitar la sortida dels
ocells que accidentalment hi puguin caure. Aquestes actuacions han estat executades tant
pel personal del Parc natural com per la brigada itinerant de conservació d’Espais de Natura
Balear.
Durant tot l’any s’han mantingut els abeuradors nets i amb aigua perquè el Parc comptàs
amb punts d’aigua permanent per a la fauna silvestre.
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE BARDISSES
Objectius:
Conservar i recuperar la vegetació de bardissa al Parc natural com a element del paisatge
agrari que proporciona refugi i aliment a la fauna silvestre i evita processos erosius.
Actuacions:
Durant la tardor es feren sembres de planta de bardissa vora els torrents del Niu des Pilot (es
Verger), des Cocons (s’Alqueria Vella) i dels Horts Vells d’Albarca.
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DELS AMBIENTS AGRARIS
Objectius:
Conservar, potenciar i recuperar els diferents ambients agraris tradicionals de les finques
públiques en aquells indrets on s’han perdut o es troben en regressió.

1.
2.
3.

Abeuradors de Can Ros, restaurats per la brigada itinerant d’Espais de Natura.
Zona de Ca na Paies, on una brigada de la Fundació Deixalles ha executat una recuperació de terrenys agrícoles.
Caseta de Ca na Paies, durant la seva restauració.
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Actuacions:
El Parc manté l’activitat agrícola i ramadera de les tres finques públiques seguint les pautes
que determina el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE). L’activitat
agrària es basa en el cultiu de farratges per al ramat, la producció d’ametles i garroves i el
manteniment de l’oliverar. També s’ha mantingut en funcionament l’hort de s’Alqueria Vella,
que fou creat amb finalitats educatives. L’objectiu fonamental de l’activitat agrària és el de
mantenir la diversitat d’ambients naturals i la qualitat paisatgística de les finques públiques i,
secundàriament, tenir resultats productius.
D’entre les tasques dutes a terme quant al sector agrari i ramader, cal destacar les
actuacions següents:
- A principis de juny es va fer la tosa de les dues guardes d’ovelles del Parc natural, a
s’Alqueria Vella i a Albarca.
- Una brigada d’usuaris de la Fundació Deixalles, a través d’un contracte fet pel Parc
natural, va estar treballant durant els mesos d’octubre, novembre i desembre en la
recuperació agrícola de la zona de ca na Paies (s’Alqueria Vella). Les tasques
executades han consistit en la neteja de la zona de càrritx, la sembra d’uns 100 arbres
(garrovers i ullastres), i la restauració de la barraca de roter i d’alguns marges en mal
estat d’aquest indret.
Les feines agràries i ramaderes dutes a terme es poden resumir en el següent quadre
d’actuacions:
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Actuacions
Poda d’oliveres a Albarca i s’Alqueria Vella
Manteniment de l’hort
Gestió ramadera: aplec d’ovelles a s’Alqueria Vella i es Verger
Despedregar terrenys, llaurar i sembrar farratges
Gestió ramadera: aplec d’ovelles a Albarca, venda de mèns
Trasllat i trituració de restes de poda d’oliveres
Manteniment de l’hort
Gestió ramadera: aplec d’ovelles a s’Alqueria Vella i Albarca
Tosa de les ovelles a Albarca i s’Alqueria Vella
Emplenar safareig de s’Alqueria Vella
Gestió ramadera: aplec d’ovelles a s’Alqueria Vella i Albarca
Recollida d’ametles
Recollida d’ametles
Gestió ramadera: aplec d’ovelles i tractament antiparasitari
Plantació de garrovers a la zona dels Horts Vells d’Albarca
Plantació de garrovers al Corral des Tabac (Albarca)
Plantació de figueres a la zona dels Horts Vella d’Albarca
Plantació de figueres a la zona dels Horts Vella d’Albarca
Manteniment d’un tancat ramader i d’abeuradors (vaques)

Treballadors
Consorci Aubarca-es Verger
Brigada Parc natural
Brigada Parc / Consorci
Consorci Aubarca-es Verger
Brigada Parc / Consorci
Brigada Parc / Consorci
Brigada Parc natural
Brigada Parc / Consorci
Brigada Parc / Consorci
Brigada Parc natural
Brigada Parc / Consorci
Consorci Aubarca-es Verger
Consorci Aubarca-es Verger
Consorci / Brigada Parc
Brigada Parc natural
Brigada Parc natural
Brigada Parc natural
Brigada Parc natural
Brigada Parc natural

3.1.2. Programa de gestió forestal
L’objectiu d’aquest programa és incrementar la superfície arbrada al Parc natural i reduir el
risc d’incendi.
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PROGRAMA DE REFORESTACIÓ
Objectius:
Afavorir la restauració de la coberta vegetal arbòria al Parc seguint les directrius operatives
per a la gestió forestal sostenible en espais de la Xarxa Natura 2000 i els Criteris i indicadors
paneuropeus de Gestió Forestal Sostenible, aprovats per la Conferència Ministerial sobre
Protecció de Boscos d’Europa (MCPFE) a Lisboa el 1998.
Actuacions:
Al llarg de l’hivern els treballadors de l’Ibanat, en el marc del projecte plurianual de
reforestació finançat per TUI, han fet plantacions mixtes de pins i ullastres en la zona del Pla
de ses Bitles – sa Tudossa (Bosc TUI). A finals de 2010 s’havien plantat uns 18000 arbres (10
ha) al futur bosc TUI (aproximadament un 35% de la repoblació projectada).
La brigada del Parc natural va fer plantacions durant els mesos de gener i febrer en diverses
localitzacions del Parc: puig de sa Tudossa (tancat gros), puig des Corb, Horts Vells d’Albarca,
voltants de la casa dels Oguers, Corral des Tabac i plana de Can Totdéu. El mes de gener es
feu també una repoblació amb 1000 pins i ullastres (1 ha) a la vessant del puig des Castellot
(es Verger) finançada per la Fundació +O2.
El març i l’abril la brigada del Parc va retirar protectors metàl·lics individuals que havien
quedat petits dels arbres sembrats en les repoblacions del pla de sa Balma, el Campament i
la repoblació grossa del puig de sa Tudossa. Per altra banda, brigades de l’Ibanat retiraren
prop de 3000 protectors d’altres repoblacions (en Porrassar, camí den Mondoi, pla de sa
Bassa i puig de sa Tudossa).
El mes d’agost es regaren les repoblacions més recents i entre el setembre i el novembre es
feren tasques de manteniment (substitució de protectors) a les repoblacions d’es Verger
(garrovers) i Can Monseriu.

1.
2.
3.

Tancat habilitat a la vessant sud de la Talaia Freda.
Zona de repoblació forestal on es du a terme el projecte de repoblació finançat per TUI.
Escolars col·laborant en la repoblació de Can Totdéu, finançada per la Fundació +O2.
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CONTROL DE LA POBLACIÓ DE CABRES
Objectius:
Disminuir la densitat de cabres assilvestrades dins el Parc a nivells compatibles amb la
regeneració forestal i la conservació de la biodiversitat, atès que l’elevada densitat de cabres
suposa una greu amenaça per a la vegetació i la conservació de nombroses espècies de
plantes endèmiques.
Actuacions:
Durant tot l’any s’han fet abatudes per reduir el nombre de cabres salvatges que pasturen les
muntanyes d’Artà. Treballadors del Parc natural, del Servei de Caça de la Direcció General de
Biodiversitat, del Consell de Mallorca i de l’Ibanat han eliminat un total de 298 exemplars.
Això és resultat d’una intensificació del control de la població de cabres que han fet els
agents de medi ambient per tal de reduir la incidència d’un problema que continua essent del
més importants que té el Parc per a la recuperació dels hàbitats.
SILVICULTURA PREVENTIVA
Objectius:
-

Generar discontinuïtats en el carritxar per tal de dificultar la propagació del foc en cas
d’incendi.
Mantenir les infraestructures (faixes auxiliars i tallafocs) del Parc previstes al Pla
comarcal de defensa contra incendis forestals de la comarca de Llevant Nord (20012010).
Crear diversitat d’hàbitats mitjançant la diversificació de l’estructura de la vegetació.
Servir de model de gestió forestal alternativa a les cremes de pastures.
Mantenir els boscos amb unes taxes de combustibilitat baixes i trencar la continuïtat
vertical i horitzontal en els sistemes forestals per evitar els incendis.
Mantenir les espècies que es comporten com a plagues dins uns límits tolerables pel
sistema forestal i aplicar mètodes de control selectius que comportin la menor
interferència possible per a altres espècies amb el mínim impacte ambiental.

Actuacions:
El Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat,
amb la col·laboració del Parc, ha mantingut els tallafocs i faixes de baixa densitat, d’acord
amb el Pla comarcal de prevenció d’incendis, mitjançant el sistema de pasturatge dels
ramats (equí als tallafocs i boví en les zones de baixa densitat vegetal).
Durant la tardor es va construir un nou tancament ramader a la vessant sud de la Talaia
Freda per tal de tenir una nova zona delimitada per al pasturatge de les vaques.
Pel que fa a la lluita contra les plagues forestals, un any més s’han col·locat trampes amb
feromona per a l’eliminació de papallones de processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa). Els mesos juliol i agost es tornaren a col·locar feromones a unes 80 trampes
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repartides pels pinars del Parc; mentre que a partir del mes de desembre es retiraren bosses
formades per les erugues a partir de les quals es torna a iniciar el cicle vital d’aquesta plaga.
El mes de març es féu una actuació d’eliminació de l’escorça de tota una sèrie de troncs
acumulats en alguns pinars per evitar la propagació d’altres plagues.
Amb la intenció de millorar els hàbitats i reduir la massa vegetal d’algunes zones on
l’activitat humana és intensa, es van fer podes i aclarides selectives durant el mes de febrer
als pinars del puig des Corb, a Can Totdéu, al mirador de sa Senyora i a la zona d’acampada.
Els mesos posteriors s’anaren triturant les branques i restes de poda generades.
PRODUCCIÓ DE PLANTA AUTÒCTONA
Objectius:
Tenir planta autòctona a partir de llavors del propi Parc disponible per a tasques de
restauració d’hàbitats, repoblacions forestals o enjardinaments d’àrees i edificacions d’ús
públic.
Actuacions:
Si bé no s’ha produït planta autòctona al Parc, enguany s’han recol·lectat llavors i estaquetes
d’espècies significatives com el boix (Buxus balearica), llampúdol bord (Rhamnus ludovicisalvatoris) o l’alzina (Quercus ilex), amb l’objectiu de poder fer futures plantacions,
procedents de les poblacions originàries de la zona.
La llavor i les estaquetes recol·lectades han estat enviades al viver de Menut, especialitzat en
el cultiu de flora autòctona.

1.
2.
3.

Planter de Buxus balearica procedent del Parc al viver de Menut
Dipòsit mòbil d’aigua per a l’abastiment de les vaques.
Dipòsit mòbil usat per abastir d’aigua el ramat equí en els tallafocs del Parc.
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PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE SÒLS DEGRADATS
Objectius:
-

Identificar les àrees més afectades per l’erosió per tal de preveure actuacions que la
minimitzin.
Frenar el procés erosiu als punts on s’ha detectat una pèrdua de sòl més intensa.

Actuacions:
En funció del grau d’erosió detectat als sòls, s’ha continuat amb la construcció de petites
barreres per a la retenció de sediments i amb la sembra de planta autòtona per propiciar la
formació de bardisses naturals en llocs on s’hi perd sòl (voreres de torrents i camins). S’ha
actuat especialment en alguns sementers on torrentades intenses han provocat pèrdues
significatives de sòl.
3.1.3

Programa de conservació de la fauna i la flora

Aquest programa agrupa els projectes encaminats a identificar, conservar, mantenir i
incrementar el nombre de les espècies que destaquen pel seu grau d’amenaça i/o
singularitat, especialment les endèmiques, afavorint les poblacions locals i els hàbitats que
ocupen. Aquest programa inclou els projectes de recuperació del calàpet, dels carronyaires i
de l’àguila peixatera, el projecte de reintroducció de la milana i l’adequació de refugis
d’espècies antròpiques. Enguany s’hi ha afegit el projecte de recuperació del boix i del
llampúdol bord.
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL CALÀPET
Objectius:
Augmentar els efectius poblacionals de calàpet al Parc natural de la península de Llevant.
Actuacions:
S’ha realitzat el seguiment de les poblacions de la bassa de sa Vaca i del torrent de Galleric.
Cal tenir en compte que totes les actuacions centrades en el manteniment dels punts d’aigua
són clau per a la supervivència d’aquesta espècie.
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE CARRONYAIRES
Objectius:
- Mantenir un nucli de reproducció de moixeta voltonera al Parc natural de la península de
Llevant.
- Mantenir i millorar els factors que condicionen la selecció de la zona com a lloc d’ús
d’aquesta espècie i d’altres carronyaires.
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Actuacions:
Al llarg d’enguany s’ha seguit aportant carn periòdicament a les dues menjadores per a
carronyaires (al pla de sa Balma i al Corral des Tabac). Especialment en l’època de cria dels
rapinyaires (hivern – primavera) s’ha augmentat l’aportació d’aliment.
El mes de novembre es va fer una actuació de captura i eliminació de gavines comunes de la
menjadora situada a Albarca, doncs la proliferació d’aquesta espècie, que s’alimenta de la
carn aportada a les menjadores, perjudica les poblacions de rapinyaires que s’intenta
beneficiar amb aquest suplement de carn.
Així mateix s’han seguit obtenint dades aportades per les càmeres fotogràfiques
automàtiques, que permeten fer un seguiment exhaustiu de les espècies beneficiades per
l’aportació de carn.
PROJECTE DE REINTRODUCCIÓ DE LA MILANA
Objectius:
Recuperar un nucli de reproducció de milanes a la comarca de Llevant.
Actuacions:
El Parc natural fa un esforç considerable en el projecte de reintroducció de la milana, que es
ve desenvolupant des de fa 9 anys.
Enguany s’han portat 5 nous exemplars de milana per ésser alliberats a les muntanyes
d’Artà, però per primera vegada aquesta actuació ha estat frustrada per l’atac d’un
depredador que el mes de juny pogué accedir als nius artificials i matà els polls. Aquest fet
determinà alguns canvis en el sistema a seguir l’any 2011. Malgrat tot, ja han estat alliberats
64 polls al Parc, dels quals sols aquests 5 darrers no han sobreviscut.
Per altra banda, el maig naixeren 3 polls silvestres en un niu ocupat de forma natural per una
colla de milanes. És el segon any consecutiu que la milana cria al Parc natural d’ençà que
s’inicià el projecte. Aquests polls foren marcats per poder fer un seguiment de la seva
evolució.

1.
2.
3.

Tortugues mediterrànies procedents del Centre de recuperació de la fauna (COFIB) amollades al Parc.
Àguila peixatera posada en un pal a la cala Font Celada, alimentant-se després d’haver pescat a la zona.
Poll de milana nascut al Parc, mentre era marcat per poder-ne fer el seguiment.
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PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE L’ÀGUILA PEIXETERA
Objectius:
- Recuperar l’àguila peixatera com espècie reproductora al Parc.
- Eliminar les possibles amenaces que puguin interferir en l’èxit de la reproducció de
l’espècie.
Actuacions:
S’ha continuat amb el seguiment de l’àguila peixatera, de la qual s’han fet nombrosos
avistaments en la costa del Parc. Durant la primavera s’identificà una parella en les
immediacions d’un dels nius que hi ha als penya-segats costaners de la finca d’es Verger, tot i
que no es pogué constatar que iniciessin l’activitat reproductora.
PROJECTE DE PROTECCIÓ I ADEQUACIÓ DE REFUGIS D’ESPÈCIES ANTRÒPIQUES
Objectius:
Conservar, recuperar o crear punts de reproducció d’espècies com l’oronella, l’òliba, el mussol
o la rata-pinyada a les immediacions dels edificis existents al Parc.
Actuacions:
S’instal·laren a principis d’any diversos nius per a les oronelles en les proximitats de
s’Alqueria Vella de Dalt, per propiciar la cria d’aquesta espècie migrant molt associada als
ambients antròpics.
Durant l’estiu es féu el seguiment de la colònia de Rhinolopus hipposideros ubicada a les
cases d’Albarca, que compta amb uns 25 individus. Amb la col·laboració del biòleg David
García s’identificaren altres espècies de ratapinyades, a més d’aquesta, com són la Myotis
scalerai, la Miniopterus schreibersii i la Plecotus austriacus. Això demostra les bones
condicions d’aquest entorn per al grup dels quiròpters.
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL BOIX (BUXUS BALEARICA) I DEL LLAMPÚDOL BORD
(RHAMNUS LUDOVICI-SALVATORIS)
Objectius:
Garantir la conservació del boix i del llampúdol bord dins el Parc i ampliar la seva àrea de
distribució amb noves poblacions.
Actuacions:
Es recolliren llavors i estaquetes de boix (Buxus balearica) per dur al viver de Menut i
permetre’n la seva reproducció, amb l’objectiu de crear noves poblacions dins el Parc.
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3.1.4. Programa de recuperació del patrimoni etnològic
PROJECTE DE
CONSERVACIÓ

RECUPERACIÓ

D’ELEMENTS

PATRIMONIALS

D’INTERÈS

PER

A

LA

Objectius:
Recuperar els elements patrimonials que tenen un major interès per a la conservació dels
valors naturals del Parc (sòl, fauna i flora). Bàsicament inclou marjades d’antics cultius o
tancats per al bestiar i elements hidràulics com abeuradors o safareigs.
Actuacions:
Durant l’estiu es va redactar, amb el suport de l’Ajuntament d’Artà i d’altres entitats locals,
un projecte de taller d’ocupació per a margers que es presentà a la convocatòria anual del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Finalment el projecte no fou aprovat i no es
pogué dur a terme.
A part d’aquest projecte que no anà endavant, els treballadors del Parc si que han pogut
restaurar diverses parets seques amitgeres que comptaven amb esbeldrecs a la finca d’es
Verger, a més d’algun marge deteriorat a les zones de Ca na Paies i el puig des corb
(s’Alqueria Vella). Com hem vist anteriorment, també s’han rehabilitat abeuradors i fonts, que
són elements primordials per a la conservació d’abundants espècies.

1.
2.
3.

Població de boix propera al Cap Ferrutx, dins la reserva natural.
Reconstrucció d’un marge prop del Campament dels Soldats.
Ratapinyada capturada a les cases d’Albarca, on s’han citat 4 espècies de quiròpters.
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3.2.

Àrea de desenvolupament
socioeconòmic

30

Aquesta àrea de gestió engloba totes aquelles actuacions encaminades a promoure
l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i els beneficis socials que potencialment es
poden obtenir de l’espai natural protegit a la comarca del Llevant.
3.2.1. Programa de la promoció de la producció agrària ecològica
Objectius:
Promoure alternatives viables de producció al sector agroramader de la Comarca.
Actuacions:
El Consorci Aubarca–es Verger ha continuat amb l’explotació agro-ramadera de les finques
públiques seguint els criteris propis de la producció ecològica.
Des del Parc natural, s’organitzà una activitat d’agenda dirigida a pagesos i aficionats al
conreu per donar a conèixer la funció ecològica de les bardisses en els camps de cultiu.
3.2.2. Programa de capacitació de guies turístics
Objectius:
- Proporcionar la informació, la formació i les eines necessàries perquè les visites que es
facin dins el Parc i a la seva costa amb guies d’empreses privades proporcionin un alt
nivell de sensibilització i gaudi als visitants.
- Que l’activitat turística al Parc participi en la conservació dels seus valors naturals.
Actuacions:
Per tercer any s’organitzà una activitat formativa dirigida al sector turístic. En aquesta ocasió
es tractà d’unes jornades de 3 dies consistents en ponències i una sortida de camp al Parc
natural. Comptàrem amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Artà, el Teatre d’Artà, l’Associació
de Guies i Tècnics de muntanya de les Illes Balears, l’Escola Balear de Muntanya, la Federació
Balear de Muntanyisme, la Guàrdia Civil i el Paratge natural de la Serra de Tramuntana. Hi
assistiren un total de 43 persones.
3.2.3 Programa de foment del desenvolupament sostenible del terme d’Artà
Objectius:
Col·laborar amb l’Ajuntament d’Artà en l’aplicació del Pla de competitivitat turística “Mallorca
Diversa. Artà sorprèn”.
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Actuacions:
Representants de l’Ajuntament d’Artà i del Parc natural es reuniren el mes de març per
planificar actuacions conjuntes i la col·laboració de les dues entitats en el marc del projecte
«Artà sorprèn».
El Parc natural ha facilitat totes les dades sol·licitades sobre nombre de visitants i pautes de
mobilitat dels mateixos. Per altra banda, la brigada del Parc féu una recol·lecció de palmes
de garballó que va cedir a l’Ajuntament d’Artà per al desenvolupament d’un taller d’obra de
palma organitzat per aquesta entitat.
A l’octubre la col·laboració amb l’Ajuntament d’Artà va permetre que es realitzessin dues
activitats promocionals del Parc i del terme d’Artà: per una banda, es va rebre un grup de 20
periodistes alemanys portats pel tour-operador Thomas Cook en una campanya de promoció
del turisme de natura a les Illes Balears, que visitaren el Parc natural, a més del poblat
talaiòtic de ses Païsses i el nucli històric d’Artà. Per altra banda, els dies 16 i 17 va tenir lloc
al Parc la I Marató fotogràfica del Parc natural de la península de Llevant, que comptà amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Artà, el qual va possibilitar l’organització d’una exposició de
fotografia de natura a la sala d’exposicions municipal de na Batlessa.

1.
2.
3.

Assistents a les Jornades de Guiatge als espais naturals, el mes de desembre de 2010.
Excursió pels dos nous itineraris del Parc natural amb guies de muntanya i assistents al curs.
Visita organitzada pel tour-operador TUI per donar a conèixer el projecte que financen els seus clients.
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3.3

Àrea d’ús públic
i

educació ambiental
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Aquesta àrea de gestió agrupa totes aquelles actuacions encaminades a garantir un ús públic
de qualitat compatible amb la conservació dels valors del Parc natural.
3.3.1 Programa d’atenció al públic i informació
Objectius:
- Donar a conèixer les possibilitats d’ús públic al Parc natural compatibles amb la
conservació.
- Informar al públic en general sobre els valors naturals i culturals i la normativa que cal
complir al Parc.
Actuacions:
L’oficina que té Espais de Natura Balear al centre d’Artà (C/Estel, 2) s’ha obert tots els dies
laborals entre les 8 h i les 15 h. S’hi han comptabilitzat un total de 848 persones ateses, la
qual cosa representa un increment del 34% respecte de 2009 i del 63% respecte del total de
persones ateses l’any 2008 pel personal de l’oficina. Els serveis que se’ls ha donat es
detallen en la taula següent:
MOTIU I/O SERVEI OFERIT
Tramitació de llicències de caça i permisos per a
caçar amb filats.
Tramitació de llicències de pesca.
Informacions sobre el Parc natural: rutes, normes,
activitats...
Informació i registre de sol·licituds relatives a la
Reserva marina de Llevant.
Registre oficial de la CAIB: entrada.
Col·laboracions amb altres organismes i entitats.
Altres consultes i serveis.
Atenció als medi de comunicació.

Nombre de
persones
257
252
140
64
56
40
28
11

Per tal d’arribar a una major quantitat de gent, el mes de gener es va crear un blog a internet
amb l’adreça http://www.parcnaturaldellevant.blogspot.com, on es pot trobar informació
general del Parc, els itineraris, les activitats d’agenda, l’oferta educativa escolar, etc. Per altra
banda, una actuació destinada a apropar més el Parc a la població local fou la instal·lació
d’una taula informativa a la plaça Conqueridor tots els dimarts (dies de mercat) entre els
mesos de març i maig.
3.3.2 Programa de control de visitants i estadística
Objectius:
- Tenir un control efectiu de la quantitat de visitants que té el Parc i de quines són les
activitats que més s’hi realitzen.
- Conèixer millor el perfil de visitants del Parc per tal d’ajustar els serveis oferts a les
necessitats dels usuaris.
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Actuacions:
Des de juny de 2007 el Parc disposa d’un servei d’informació a s’Alqueria Vella (entrada
principal). Durant els tres primers anys l’atenció diària al públic es va realitzar al mateix
aparcament del Parc i l’horari del servei era de 9 a 14 h, sempre que les condicions
meteorològiques ho permetien. A principis d’estiu de 2010, però, aquest servei d’informació
passà a fer-se a les cases de s’Alqueria Vella, recentment rehabilitades per ser el futur centre
d’interpretació del Parc. Aquest canvi d’ubicació ha suposat també uns canvis de
funcionament quan a l’atenció del públic, la metodologia i els sistemes de recollida
d’informació.
El trasllat del servei d’informació a les cases de s’Alqueria Vella fa que la trobada dels usuaris
amb els informadors no sigui tan “forçada” com passava a l’aparcament, on s’atenia la
pràctica totalitat de visitants que arribaven, i que part dels usuaris decideixin començar el
seu recorregut pel Parc sense passar pel centre d’informació. Això ha suposat una disminució
del 15% en el nombre de visitants atesos el 2010 respecte de l’any anterior (7.313 persones
el 2010, front les 8.617 de 2009). Un 53,8% del total de les persones ateses eren residents a
les Illes Balears, el 46,2% eren turistes.
La metodologia de recollida de dades que realitza diàriament el personal del Parc consisteix
en emplenar uns fulls on s’anoten dades com nacionalitat, hora d’entrada a l’espai, tipologia
dels grups, etc. Amb les dades es fan resums setmanals i mensuals.
Per complementar les dades recollides pel personal, cal dir que des de 2005 el Parc disposa
de dos comptadors sísmics automàtics ubicats als portells dels dos camins principals que
donen accés a l’interior de l’espai natural protegit; es tracta dels camins dels Presos i des
Verger. Els aparells tenen uns dispositius que detecten i comptabilitzen les persones cada
cop que els trepitgen. Pel que fa a 2010, l’estimació total de persones que han estat
comptabilitzades en aquests dos accessos és de 17.282, un 2% més que l’any 2009.
D’aquests, 13.420 visitants ho haurien fet pel camí dels Presos i els 3.863 restants pel camí
des Verger.

1.
2.
3.

Cases de Can Sard (s’Alqueria Vella de Baix) on es rep i s’informa als visitants des de l’estiu de 2010.
Taula informativa sobre el Parc natural instal·lada al mercat d’Artà.
Refugi de la casa de s’Alzina (Albarca), juntament amb els altres dos refugis el Parc ofereix 42 llits per pernoctar-hi.
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Com cada any, hem de comptar entre els visitants del Parc a tots els usuaris dels 3
refugis i zona d’acampada, que conformen un important percentatge del total d’usuaris
del Parc natural, ja que aquest és de cada cop més una de les zones més reconegudes
de Mallorca per a la pràctica de l’excursionisme. Segons dades del Consorci Aubarca –
es Verger, 4.247 persones pernoctaren en aquests equipaments entre l’1 de febrer i el
31 de desembre de 2010 (2.059 a s’Arenalet, 666 a la casa dels Oguers, 408 al refugi
de s’Alzina i 1.114 a la zona d’acampada), aquestes dades són molt semblants a les de
l’any anterior.
És important destacar que amb els sistemes i mecanismes descrits no es poden
comptabilitzar tots els visitants del Parc, degut a que part dels usuaris entren a l’espai
natural protegit per altres camins (el de la costa o el de l’ermita de Betlem) on és
gairebé impossible realitzar-ne el recompte.
3.3.3 Projecte de senyalització
Objectius:
Garantir que hi hagi la informació mínima orientativa per poder arribar al Parc (des del
poble, per carretera i des dels accessos per la costa).
Actuacions:
Al llarg de l’any s’han instal·lat les senyals direccionals urbanes que indiquen com
arribar a s’Alqueria Vella des del nucli d’Artà. També s’han instal·lat algunes senyals
informatives complementàries a les què ja s’havien instal·lat el 2009.
Una altra actuació que s’ha fet ha estat la substitució de senyals delimitatives del refugi
de fauna, que es troben en tot el perímetre de les finques públiques per indicar que no
s’hi pot caçar.
3.3.4 Edició de publicacions
Objectius:
Editar material per tal de facilitar la difusió de temes d’interès i contribuir a
conscienciar la població sobre la importància de la conservació.
Actuacions:
A principi d’any es feren gravacions al Parc per fer un vídeo promocional d’aquest espai
natural, així com s’ha fet a tots els espais naturals protegits de les Illes. Aquests vídeos
han d’anar destinats a donar a conèixer els valors ambientals i culturals dels parcs i
reserves naturals entre el públic general i molt especialment entre els escolars de
Balears.
S’han editat també dos quaderns amb fitxes sobre la fauna i la flora del Parc (projecte
finançat per l’Obra Social de la Caixa). A finals de 2010 s’adjudicà també un altre
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projecte finançat per aquesta entitat consistent en l’enregistrament de les audioguies
dels itineraris del Parc natural, que finalitzarà el 2011.
3.3.5. Programa d’interpretació ambiental
PROJECTE DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ AMBIENTAL DEL PARC
Objectius:
Disposar d’un centre d’interpretació ambiental per atendre els usuaris que visiten el
Parc i per oferir una visita enriquidora sobre els valors del Parc.
Actuacions:
Enguany, bàsicament per problemes pressupostaris i de permisos administratius,
tampoc no s’ha pogut executar el projecte que es va redactar per adequar les cases de
s’Alqueria Vella de Baix, o Can Sard, com a futur centre d’informació del Parc. El que si
s’ha fet és elaborar 6 panells explicatius dels principals valors del Parc, que s’han
instal·lat temporalment a la primera sala de les cases de s’Alqueria Vella, on les
informadores atenen els visitants.
També s’han mantingut negociacions amb la Fundació La Caixa amb l’objectiu que
cedís al Govern de les Illes Balears l’exposició “El bosc” per a instal·lar-la de manera
temporal a s’Alqueria Vella, a l’espera que s’hi pugui muntar una exposició
interpretativa sobre el Parc natural. Això no obstant, a pesar de la predisposició
d’ambdues parts, no s’ha pogut arribar a un acord.
VISITES INTERPRETATIVES
Objectius:
-

1.
2.
3.

Que les persones que visiten el Parc tinguin una experiència enriquidora des del
punt de vista mediambiental i puguin apreciar els valors del Parc.
Donar a conèixer a les escoles de la comarca les activitats d’educació ambiental
que s’ofereixen des del Parc.

Senyalització d’un dels nous itineraris habilitats al Parc.
Panells informatius exposats a les cases de s’Alqueria 37
Vella, on la informadora rep els visitants.
Visita amb alumnes de primer cicle de primària a s’Alqueria Vella.

Actuacions:
Els itineraris guiats oferts inicialment als centres escolars són tres, encara que es poden
adaptar segons les necessitats del grup o concertar-ne altres de recorregut diferent:




Excursió de s’Alqueria Vella al Puig de sa Tudossa “Si parlàs en Porrassar!”.
Itinerari de s’Alqueria Vella a es Verger “Entre dues valls”.
Visita per s’Alqueria Vella “Pedra sobre pedra”.

Atès que els autocars de dimensions normals no poden arribar a l’aparcament de
s’Alqueria Vella (no poden travessar el nucli urbà d’Artà), el Parc ha continuat oferint a
les escoles i altres grups organitzats sufragar la meitat de la despesa derivada del
transport en microbús des d’Artà fins a l’entrada del Parc.
Les activitats escolars dutes a terme durant 2010 es poden resumir en el següent
quadre:
Tallers escolars (Programa El nostre Parc)
Visites guiades escolars
Total activitats d’educació formal

Nombre d’activitats
30
25
55

Nombre d’alumnes
804
673
1477

Les xifres d’escolars (55 grups i 1.477 alumnes) són molt semblants a les de l’any
passat, fet que demostra la consolidació del programa “El nostre Parc”, enfocat als
centres escolars d’Artà i en el qual es complementen els tallers a les aules amb visites
al camp. A més a més, el manteniment de la subvenció del transport en microbús ha
afavorit que un important nombre d’escoles de la comarca de Llevant poguessin
conèixer el Parc. Les xifres d’enguany s’acosten a les registrades al 2003 –any amb el
màxim històric-, quan el Parc natural abastava una superfície molt superior a l’actual.
Pel que fa a les visites guiades dirigides al públic, s’han organitzat 5 visites en dissabte
matí (a part de les activitats d’agenda, d’acord al Programa de participació, apartat
3.5.1); aquestes visites han comptat amb 70 assistents. Des del mes d’octubre el Parc
natural de la península de Llevant ofereix visites guiades tots els dissabtes dematí en
què hi ha disponibilitat d’educadors/es ambientals.
3.3.6. Redacció d’un pla d’ús públic del parc
Objectius:
Disposar d’un Pla d’ús públic que serveixi per ordenar i regular els usos dins el Parc.
Actuacions:
Si bé no s’ha iniciat el procés de redacció d’un Pla global d’ús públic al Parc, s’han
redactat dues propostes que determinen les pautes a seguir per regular, d’una banda,
les visites organitzades per l’interior del Parc i, de l’altra, la recollida i transport de la
palma de garballó.
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3.3.7. Projecte de creació de nous itineraris
Objectius:
Dotar l’oferta d’ús públic de nous itineraris que siguin compatibles amb els objectius de
conservació del Parc.
Actuacions:
Els mesos de tardor s’han realitzat les tasques de neteja que han permès el
condicionament de dos nous itineraris que s’han sumat a l’oferta de senders
senyalitzats al Parc natural. Precisament el finançament de l’Obra Social La Caixa ha
permès la contractació de dues brigades (una de la Fundació es Garrover i l’altre de
s’Estel de Llevant) que han treballarat en l’adequació i senyalització del camí d’ascens
al puig Figuer i de la volta als Establits de s’Alqueria Vella.
L’itinerari d’ascens al puig Figuer permet conèixer un important jaciment talaiòtic situat
al cim d’aquest puig. Aquest emplaçament també ha pogut ser netejat i adaptat per
ésser visitat en el transcurs de l’itinerari.

1.
2.
3.

Brigada de l’Estel de Llevant fent tasques de condicionament del jaciment del puig Figuer per a la visita.
Grup d’excursionistes al mirador del nou itinerari de la Volta als Establits de s’Alqueria Vella.
Alumnes d’una escola realitzant una activitat educativa al Parc.
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3.4.

Àrea d’investigació i seguiment
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Aquesta àrea inclou les tasques que es duen a terme per a la investigació i el
seguiment al Parc natural.
3.4.1. Programa de seguiment
Objectius:
-

Detectar canvis o tendències que permetin avaluar si les mesures de gestió
aplicades al Parc obtenen els resultats desitjats.
Conèixer l’estat de conservació d’algunes espècies prioritàries del Parc i les
tendències dels ecosistemes.

Actuacions:
Les sortides de camp del personal tècnic del Parc han permès fer un seguiment
constant de diversos paràmetres de qualitat ambiental i de l’estat de les poblacions
més significatives d’aquest espai protegit.
Durant l’any, atenent als cicles biològics de les diferents espècies que habiten el Parc,
s’han anat recopilant dades de l’estat de la biota en base a:
l’estat dels nius per a insectívors i l’èxit d’ocupació d’aquests;
l’estat d’ocupació dels nius per a oronelles;
les observacions de tortuga mediterrània al medi, el marcatge d’exemplars
alliberats i la comprovació de les marques dels individus capturats (enguany s’han
alliberat un centenar d’exemplars procedents del COFIB)
l’estat de conservació del niu de la moixeta voltonera i la comprovació d’activitat
entorn d’aquest;
les observacions d’indicis d’activitat alimentària i reproductora de l’àguila peixatera;
les observacions i control del descastament de la cabra orada;
sortides en embarcació per al seguiment de l’ornitofauna marina (corb marí, falcó
marí, àguila peixatera...);
actuacions de marcatge dels polls de milana i seguiment dels exemplars adults;
3.4.2. Programa de foment de la investigació al Parc
Objectius:
-

Potenciar noves vies d’investigació dins el Parc, especialment per a la conservació.
Ampliar la informació científica disponible sobre el Parc.
Despertar l’interès per a la investigació aplicada a la gestió.
Reforçar els vincles de col·laboració amb els centres d’investigació i el Parc.

Actuacions:
Entre els mesos de gener i juny el GOB va realitzar una campanya d’anellament (EEC) a
la finca de s’Alqueria Vella amb l’objectiu de complementar les dades sobre les
poblacions de passeriformes del Parc natural.
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L’abril es realitzà una sortida formativa per part d’una classe d’estudiants de Geografia
de la Universitat de les Illes Balears com a pràctica de l’assignatura Gestió d’espais
naturals. El mes següent foren un grup d’alumnes de Turisme de la universitat suïssa
HTW Chur els que es desplaçaren fins a la repoblació que TUI finança a la finca d’es
Verger.
Durant el mes d’agost el Parc rebé un alumne de cinquè curs de la llicenciatura de
Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, que féu les seves pràctiques d’empresa
als parcs naturals de Mondragó i de Llevant.
Un grup d’estudiants i professors de biologia de la UIB realitzaren unes pràctiques del
màster en Biologia de les plantes en condicions mediterrànies al Parc natural durant el
mes de setembre.
3.4.3. Atles d’amfibis i rèptils
Objectius:
- Conèixer la distribució dels amfibis i rèptils dins el Parc.
- Disposar de la informació referent a la fauna herpetològica del Parc i l’estat de
conservació de cada espècie en un document cartogràfic.
Actuacions:
Un any més, s’han seguit emplenant fitxes d’observació faunística, parant especial
atenció a la fauna herpetològica (amfibis i rèptils). Amb això, s’aconsegueix disposar de
dades que serviran pròximament per confeccionar un atles específic d’aquest tipus de
fauna.
3.4.4. Catàleg de la flora del parc
Objectius:
Conèixer les espècies de flora presents al Parc així com el seu estat de conservació i la
seva distribució actual referenciant-la en un document cartogràfic.
Actuacions:
Les sortides de camp del personal tècnic, juntament amb la col·laboració dels
treballadors de manteniment del Parc i d’altres organismes i persones que han realitzat
sortides pel Parc natural, permeten recopilar informació molt útil per a la futura
elaboració d’un Catàleg de la flora del Parc natural de la península de Llevant.

Sortida marítima amb la Llevantina per fer el seguiment de les
poblacions d’aus marines que nidifiquen als penya-segats de la costa.
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3.5.

Àrea de participació
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L’àrea de participació inclou totes les actuacions dirigides a difondre el Parc entre la
població, així com fomentar la seva integració dins la societat, especialment la local.
Algunes actuacions puntuals que han tingut lloc el 2010 i que han contribuït a la difusió
dels valors del Parc natural i n’han fet participar la societat, tant organitzades per
l’equip gestor del mateix com per altres entitats a les quals se’ls ha donat suport, són
les que es detallen a continuació:
una excursió organitzada per Diario de Mallorca per donar a conèixer el Parc i
alguns dels jaciments arqueològics que conté (25 de gener);
l’acompanyament i suport tècnic i material a Cosme Aguiló en la realització dels
seus treballs de camp per a l’edició d’un llibre sobre la toponímia de la costa del
terme d’Artà (abril i maig);
la realització d’unes pràctiques amb simulacre de rescat amb helicòpter al Parc per
part del Servei d’Emergències (112) del Govern de les Illes Balears (27 d’abril);
la participació en una trobada d’una Unitat Militar d’Emergències (UME) del País
Valencià a s’Alqueria Vella en el marc d’una jornada tècnica en coordinació amb el
Govern de les Illes Balears (21 de juliol);
una trobada excursionista organitzada pel Grup Excursionista de Mallorca al Parc (3
de setembre);
una visita guiada organitzada pel tour-operador Thomas Cook per a un grup de 20
periodistes, en una campanya de promoció del turisme de natura a les Illes Balears
(26 d’octubre);
la celebració a l’esplanada de na Batlessa (Artà) del IX aniversari de la declaració
del Parc natural, amb una gran festa infantil amb jocs i tallers diversos, i una
exposició de fotografia. Es féu gràcies a la col·laboració de les entitats següents:
Ajuntament d’Artà, Fundació Deixalles Llevant, Reserva Marina de Cala Rajada Llevant de Mallorca, GOB, Consell de Mallorca, Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica (7 de novembre);
la inauguració de les actuacions finançades per l’Obra Social La Caixa al Parc
natural (desembre).
3.5.1. Programa Comarca: Un Parc per a tots
Objectius:
- Que els habitants dels municipis de la comarca de Llevant coneguin el Parc i que el
Parc s’integri dins l’entorn social de la comarca.
- Promocionar l’aprofitament sostenible dels recursos naturals entre la població de la
comarca.
- Difondre les possibilitats d’ús públic del Parc entre la població.
- Donar a conèixer les activitats de gestió realitzades al Parc.
Actuacions:
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Les agendes d’activitats participatives de primavera/estiu i tardor/hivern de 2010 han
comprès activitats destinades al públic general, al públic infantil i també a sectors
específics de la població.
En total s’han organitzat 15 activitats d’agenda que han comptat amb l’assistència
aproximadament de 650 persones. A continuació es detalla el llistat d’activitats
organitzades:
Visita guiada als Establits de s’Alqueria Vella per donar a conèixer el patrimoni
etnològic d’aquesta contrada; a càrrec de l’equip del Parc (23 de gener).
Xerrada sobre la funció ecològica de les bardisses vegetals i la seva importància per
a la biodiversitat; a càrrec de l’equip del Parc (19 de febrer).
Festa de l’Arbre, activitat infantil en el marc de la celebració del Dia forestal
internacional; a càrrec de l’equip del Parc (20 de març).
Curs Gestió dels espais naturals: Conservació i Ús públic, homologat per la
conselleria d’Educació i Cultura i per la Universitat de les Illes Balears; a càrrec de
l’equip del Parc amb la col·laboració del departament de Ciències de la terra de la
UIB (de 16 a 30 d’abril).
Curs Els espais naturals com a recurs educatiu, homologat per la conselleria
d’Educació i Cultura i per la Universitat de les Illes Balears; a càrrec de l’equip del
Parc (de 7 a 15 de maig).
Excursió guiada fins a s’Arenalet des Verger per visitar la zona costanera del Parc; a
càrrec de l’equip del Parc (5 de juny).
Activitat d’observació astronòmica Les llàgrimes de Sant Llorenç, a s’Arenalet des
Verger; a càrrec del Club Astronòmic Newton (13 i 14 d’agost).
Sortides marítimes amb la barca de bou la Balear, per donar a conèixer les reserves
naturals de Cap des Freu i Cap Ferrutx; a càrrec de l’equip del Parc amb la
col·laboració del Consell de Mallorca (de 23 a 26 de setembre).
Taller de fotografia de natura; a càrrec de Miquel Àngel Dora i Marcos Molina (16
d’octubre).
I Marató fotogràfica del Parc natural de Llevant, inclòs un concurs de fotografia i
l’organització d’una exposició amb les fotografies guanyadores i altres
seleccionades; organitzat pel Parc amb la col·laboració d’altres entitats (16 i 17
d’octubre).
Festa de celebració del IX Aniversari de la declaració del Parc natural, al recinte
municipal de Na Batlessa; a càrrec de l’equip del Parc natural (amb la col·laboració
de diverses entitats, com s’ha mencionat a l’Àrea de participació) (7 de novembre).
Taller infantil de decoració nadalenca l’Arbre de Nadal; a càrrec de l’equip del Parc
amb la col·laboració de la biblioteca municipal d’Artà (15 de desembre).
I Jornades de Guiatge en Espais Naturals, que inclouen una excursió per conèixer els
nous itineraris del Parc natural; a càrrec de l’equip del Parc natural (amb la
col·laboració de diverses entitats, com s’ha mencionat a l’Àrea de desenvolupament
socioeconòmic) (de 16 a 18 de desembre).
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En les activitats d’agenda és on hi hagut uns millors resultats, tant en número
d’activitats com en participants. De 11 activitats i 457 participants al 2009 s’ha passat
a 15 activitats i 650 participants al 2010. Això representa uns increments del 36% i
42%, respectivament. Algunes d’aquestes activitats –com, per exemple, els cursos “La
gestió dels espais naturals protegits” i “Els espais naturals protegits com a recurs
educatiu”, organitzats en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, la I marató
de fotografia o les Jornades de guiatge en espais naturals- varen comptar amb una
inscripció ben considerable.
3.5.2. Programa de voluntariat
Objectius:
Col·laborar amb grups organitzats de voluntaris per fomentar la implicació activa en la
gestió del Parc i la conservació de la biodiversitat, especialment entre els voluntaris de
la comarca.
Actuacions:
Les jornades de voluntariat organitzades al llarg de 2010 han comptat amb 199
participants (8 grups) i s’han centrat en les actuacions següents:
Manteniment de repoblacions a la zona de na Pastora per part d’un grup de
treballadors i beneficiaris de la Fundació Deixalles Llevant, el mes de maig.
Els dies 27 i 28 d’abril un grup de 25 alumnes de batxillerat de l’Institut de
Capdepera duu a terme una neteja de les platges de la cala Font Celada i s’Arenalet
des Verger.
Revisió d’una repoblació i substitució de protectors a les immediacions de la zona
d’acampada de s’Arenalet i al camí de Penya Roja, i neteja de les piques de la font
dels Oguers, per part del grup juvenil del GOB el mes de juliol.
Del 30 de juliol a l’1 d’agost l’associació es Racó de ses Idees realitza una estada
de voluntariat ambiental a la zona d’acampada de s’Arenalet, realitzant actuacions
de rec de repoblacions, substitució de protectors i eliminació de peus secs.
L’octubre es va fer la revisió d’una repoblació i la sembra de plantes de bardissa a
les ribes del torrent des Cocons, prop de s’Alqueria Vella de Dalt, per part de
l’associació s’Alzina i de Greenpeace.
El desembre es va fer una sembra de vegetació de ribera al torrent de s’Alqueria
Vella per part de l’IES Na Camel·la i l’associació Boscos de Balears
En voluntariat han augmentat significativament les dades respecte d’anys anteriors,
atenent-se un total de 8 grups i 199 voluntaris. Les entitats i organitzacions que han
duit a terme tasques de voluntariat al Parc natural durant el 2010 (repoblacions,
manteniment de les finques, neteja de platges, etc.) han estat les següents: IES
Capdepera, Fundació Deixalles, Racó de ses Idees, GOB, Greenpeace, Associació
s’Alzina, IES Na Camel·la i Boscos de Balears.
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3.5.3. Juntes rectores i autoritat de gestió
Objectius:
Convocar periòdicament els òrgans assessor i de gestió del Parc, per tal que les
decisions siguin consensuades al màxim entre els diferents òrgans, el social i el
governamental.
Actuacions:
El 2010 es va celebrar una sola reunió de l’Autoritat de gestió i una de la Junta rectora
del Parc natural. Es feren dia 28 de juliol en convocatòries ordinàries per presentar les
propostes de la memòria d’actuacions de 2009 i del Programa anual d’execució de
2010, a més de presentar els nous membre d’ambdós òrgans, ja que havien esdevingut
canvis en els representants polítics del Govern de les Illes Balears amb posterioritat a
les últimes reunions celebrades l’any 2009.
En aquesta ocasió tant els membres de l’Autoritat de gestió (òrgan de gestió) com els
de la Junta rectora (òrgan assessor) informaren favorablement i aprovaren els dos
documents presentats sense objeccions ni esmenes.

1.
2.
3.

Grup de voluntaris de l’associació es Racó de ses Idees, després d’haver fet una neteja de platges.
Joves del grup juvenil del GOB en un taller d’egragòpiles realitzat en una estada de voluntariat el mes de juliol.
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Grup de voluntaris de l’associació s’Alzina que col·laboraren
en l’organització de la festa de l’Arbre.

3.6

Àrea de manteniment
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3.6.1. Programa de manteniment i recuperació de lleres de torrents
Objectius:
Mantenir en bon estat les lleres dels torrents per minimitzar o evitar que en èpoques de
pluges es produeixin desbordaments i acumulació de materials pedregosos i erosió dels
terrenys contigus als torrents.
Actuacions:
S’han fet diverses actuacions en els torrents que travessen el Parc, especialment al
torrent des Matzoc i des Cocons, que durant el mes de juliol foren netejats amb l’ajut
d’una pala excavadora per facilitar-ne el pas de l’aigua.
3.6.2. Projecte de reparació dels camins del parc
Objectius:
Disposar d’una xarxa de camins transitables i funcionals que permetin realitzar les
tasques de gestió del Parc i poder actuar en cas d’incendi forestal.
Actuacions:
S’ha actuat, segons les propostes del projecte de minimització de l’erosió dels camins
del Parc (redactat per Asesoría Técnica y Proyectos), en dos trams del camí que uneix
es Verger amb Albarca, concretament en les proximitats del pinar des Niu des Pilot, just
on el camí es trobava en pitjor estat.
El mes de novembre es lliurà a l’Ajuntament d’Artà la sol·licitud de llicència d’obres per
executar parcialment dit projecte de millora.
3.6.3. Programa de manteniment dels equipaments del Parc
Objectius:
Mantenir en bon estat tots els equipaments del Parc.
Actuacions:
Al llarg de l’any s’han estat realitzant multitud de feines encaminades a conservar en
bon estat els equipaments i a mantenir en unes condicions paisatgístiques adequades
els camins, els tancats i els camps.
Algunes de les tasques realitzades per la brigada del Parc natural que més incidència
poden tenir en les visites, pel que fa als efectes visuals que tenen, són:
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la construcció de barreres de fusta i la substitució de tancaments en mal estat;
la neteja de vegetació de l’aparcament, voltants del centre d’informació i altres
zones de pas habitual de vianants;
el condicionament de les païses i corral d’Albarca per al descans dels cavalls dels
visitants;
la plantació de lledoners als voltants de l’aparcament de s’Alqueria Vella;
l’adequació i millora estètica de la zona d’acampada i la caseta adjacent a aquesta;
el manteniment de l’hort de s’Alqueria Vella de Baix.
3.6.4. Execució del projecte de canvi de coberta de la caseta dels Senyors de
s’Alqueria Vella de Dalt
Objectius:
Executar el projecte de canvi de coberta de la caseta dels senyors de s’Alqueria Vella de
Dalt, que és emprada com a magatzem de la brigada i que està en molt mal estat de
conservació (deficiències en bigues i teulada).
Actuacions:
Enguany s’ha sol·licitat la llicència d’obra a l’Ajuntament d’Artà per poder dur a terme
aquesta reforma, considerada molt necessària per al bon funcionament de les feines de
gestió del Parc. A finals de 2010 no s’havia obtingut l’autorització per poder iniciar
l’obra.

1.
2.
3.

La brigada del Parc ha construït i col·locar diverses barreres de fusta al Parc.
Tram del camí que uneix les cases d’es Verger amb
50Albarca, després de fer-hi una actuació de reparació del ferm.
Neteja del torrent dels Horts Vells d’Albarca.

3.7 Àrea de vigilància
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Aquesta àrea inclou les actuacions de vigilància que es duen a terme al Parc.
3.7.1. Programa de vigilància
Objectius:
Disposar d’un sistema de vigilància al Parc per tal d’evitar accions que puguin malmetre
els seus valors naturals.
Actuacions:
S’ha mantingut el servei de vigilància mòbil constituït per dos zeladors d’espais naturals
que fan torns, estant de guàrdia tots els dies entre les 8 i les 18 h. Aquests zeladors
complementen la vigilància que fa la Direcció General de Biodiversitat amb el cos
d’agents de medi ambient.
Cal destacar que dins del Parc hi ha també una torre de vigilància d’incendis,
gestionada per l’Institut Balear de la Natura, que entre els mesos de maig i octubre és
dedicada a l’observació i prevenció dels incendis forestals.
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3.8.

Àrea d’administració
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L’àrea d’administració conté els recursos materials i les actuacions administratives
necessàries per al bon funcionament d’aquesta àrea del Parc natural.
3.8.1. Programa de gestions administratives
Objectius:
Realitzar totes les gestions administratives necessàries per a la correcta aplicació
d’aquest Programa anual d’execució.
Actuacions:
Des de l’oficina que Espais de Natura balear té al carrer de l’Estel d’Artà s’han realitzat
totes les gestions administratives necessàries per al bon funcionament de l’equip gestor
del Parc. Aquest equip, que durant el 2010 ha estat format per un total de 16
treballadors, veu complementada la seva tasca pel personal administratiu i tècnic que
Espais de Natura Balear té a les oficines centrals de Palma.
Des de l’oficina del Parc, a més de l’atenció directa a les persones que s’hi ha adreçat
amb motius molt diversos, s’han redactat un total de 54 informes al llarg de 2010. Els
motius que han requerit informe de l’equip de gestió es detallen en el quadre següent:
TIPUS D’INFORME
Informe sobre obres, actuacions al medi,
activitats i/o canvis d’ús.
Informes justificatius de necessitats
d’actuacions (sobre el medi o espècies) al Parc.
Informes favorables per a la recollida de palmes
de garballó i altres.
Informes favorables per a activitats esportives,
d’oci o turístiques.
Informes sol·licitats per particulars, entitats o
administracions per a col·laboracions i per a la
investigació.
Informes sobre actuacions de gestió del Parc
i/o resultats obtinguts.

QUANTITAT
7
8
12
12
7
4

3.8.2. Programa de formació
Objectius:
Disposar d’un equip de gestió format i capacitat per a la gestió i planificació de l’espai
natural protegit.
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Actuacions:
Espais de Natura Balear ha facilitat als treballadors del Parc que poguessin gaudir d’un
nombre variable d’hores de formació professional, relacionada amb les funcions que
desenvolupen a l’empresa.

3.8.3. Programa de documentació
Objectius:
Disposar d’un punt especialitzat de consulta de documentació sobre espais naturals
protegits, biodiversitat i medi ambient tant per al públic interessat (investigadors,
estudiants, etc.) com per a l’equip de gestió.
Actuacions:
S’han adquirit algunes publicacions relacionades amb la gestió dels espais naturals,
que han estat incorporades a la biblioteca del Parc. Aquesta biblioteca es manté
convenientment ordenada i amb una base de dades actualitzada per tal d’oferir un punt
de consulta útil per a les persones interessades.
3.8.4. Programa d’equipament
Objectius:
Dotar l’oficina i la brigada del Parc de tots els equips necessaris per a un òptim
funcionament.
Actuacions:
Espais de Natura Balear ha adquirit les eines i el material que s’ha considerat necessari
per al bon funcionament del Parc natural.
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