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El conseller Biel Company comprova, amb els alumnes de l’IES Felanitx, l’estat de la 
reforestació del Puig de Sant Salvador, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient 
 

S’han regat els 900 arbres que es plantaren el mes de gener a la zona afectada per  
l’incendi forestal del 17 d’agost 

 
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, avui dimecres 5 de juny, el 
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, i la directora 

general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, Neus Lliteras, han 
acompanyat els alumnes de l’IES Felanitx a la sortida en bicicleta que han realitzat 
aquest matí fins al Puig de Sant Salvador per comprovar l’estat dels arbres que van 
plantar el passat mes de gener a la zona afectada per l’incendi forestal del passat 
17 d’agost a la finca del Corral d’en Nofret. A la sortida, hi ha participat un 
centenar d’alumnes de 2n d’ESO, acompanyats d’uns quinze estudiants del cicle 
formatiu agrari i de jardineria, a més del batle del municipi, Biel Tauler, i del gerent 
de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat), Eduardo Parga.  

 

El conseller ha destacat que, amb aquest acte, “s’ha volgut posar de relleu la 
importància de sensibilitzar la societat, especialment els més joves, sobre el paper 
fonamental que desenvolupen els boscos i de les devastadores conseqüències dels 
incendis forestals, no tant sols ambientals sinó també econòmiques i socials.” 

Els joves han regat els nou-cents arbres que es plantaren durant la darrera setmana 
de gener gràcies a la col·laboració de tres-cents alumnes dels centres educatius de 
Felanitx CEIP Inspector Joan Capó, Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner i IES 

Felanitx. Aquella repoblació, organitzada per la Xarxa Forestal de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, es va dur a terme sobre una superfície 
d’1,04 hectàrees i en total es plantaren 200 alzines, 200 ullastres, 400 pins i 100 
plantes arbustives diverses amb l’objectiu de regenerar la zona destruïda pel foc i 
evitar-ne l’erosió mitjançant la repoblació amb plantes autòctones.  
 
Activitats gratuïtes amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient  
 
El conseller ha recordat que “amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que 

se celebra avui, la Conselleria ha organitzat per a aquesta setmana un seguit 
d’activitats gratuïtes de caire educatiu, divulgatiu i lúdic arreu de les Illes Balears”.   
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Així, avui dimecres, a partir de les 18.30 h, a l’edifici de Can Salas, conegut com sa 
Petrolera, al Portitxol de Palma, hi haurà un conta contes infantil titulat “Les tres 
bessones i comprar per comprar”. Al mateix centre, demà dijous, a partir de les 
18.30 hores, s’oferirà un taller familiar sobre els boscos amb el títol “Els secrets 
que amaguen els troncs”, i el dissabte, 9 de juny, a partir de les 10.30 h, tindrà lloc 
el taller infantil “Els colors dels aliments”. Per participar a les activitats, 
organitzades pel Centre de Recursos d’Educació Ambiental, cal inscriure’s 
prèviament al 971 25 65 78. 

 
D’altra banda, el Punt d’Informació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori participa també avui a l’Energy Day organitzat per l’Àrea 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palma a la plaça d’Espanya. 
 
El cap de setmana, 8 i 9 de juny, les activitats programades als parcs i a les reserves 
naturals de les Illes Balears seran gratuïtes així com també l’accés als centres 
d’interpretació, excepte en el del Parc Nacional de Cabrera. El dissabte a partir de 

les 10.00 h hi haurà un taller gratuït sobre les tortugues del Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca; a la Reserva Natural de s’Albufereta es faran diferents 
activitats per al públic familiar a partir de les 10.00 h al centre de La Gola; a les 
10.00 a la finca pública de Son Real, s’impartirà un taller per aprendre a fer 
granissat tradicional d’ametla; al Parc Natural de Ses Salines, hi haurà una sortida 
guiada en caiac a partir de les 10.00 h, per a la qual caldrà pagar el lloguer de 
l’embarcació; i finalment, hi haurà un itinerari guiat pel Parc Natural de Mondragó 
a partir de les 10.00 h. Al vespre, al centre de Binifaldó, s’oferirà una sortida 

nocturna per conèixer les espècies nocturnes del Paratge Natural de la Serra de 
Tramuntana. Tot i que la participació a aquestes activitats és gratuïta, cal 
inscriure-s’hi prèviament telefonant al parc o reserva corresponent. Les dades de 
contacte es poden consultar a la pàgina web www.balearsnatura.com. 

http://www.balearsnatura.com/

