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Dimarts, 6 d’agost 

 

El conseller Biel Company assisteix a la primera reunió de la Comissió Tot(s) per sa 

Serra creada per canalitzar les iniciatives de recuperació de la Serra de Tramuntana 
 

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori avança el pagament de 136.000 euros 
d’ajudes agroambientals concedides a propietaris de finques d’Andratx i Estellencs 

 
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company ha assistit avui 
de matí a l’Ajuntament d’Andratx a la primera reunió de la Comissió Tot(s) per sa 
Serra que té per objectiu coordinar i agrupar totes les actuacions públiques o 

privades que es posin en marxa a partir d’ara per recuperar la zona cremada per 
l’incendi forestal que ha afectat 2.335 hectàrees dels municipis d’Andratx, 
Estellencs i Calvià.  
 
La Comissió ha quedat formalment constituïda avui i serà presidida per la 
directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, Neus 
Lliteras. El conseller Biel Company ha explicat que “inicialment, aquest òrgan està 
format pel Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i els ajuntaments 

afectats tot i que es crea amb caràcter participatiu, de manera que es pretén que 
s’hi vagin incorporant altres administracions, entitats, col·lectius així com els 
propietaris de finques afectades, als que els pertany el 86 % de la superfície 
afectada per l’incendi”.  
 
En la primera reunió de la Comissió, hi ha assistit, a més del conseller Biel 
Company i de la directora general Neus Lliteras, el director de l’IBANAT, Eduardo 
Parga, la consellera insular de Medi Ambient, Catalina Soler, el director gerent del 

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, Bartomeu Deyà, els batles 
d’Andratx, Llorenç Suau, d’Estellencs, Bartomeu Jover i el tinent de batle de Calvià, 
Manuel Jesús Grillé.  
 
En primer lloc, la Comissió avaluarà l’estat actual de la zona cremada tant pel que 
fa al medi ambient com a les infraestructures afectades amb la informació 
detallada de què disposa cada una de les administracions implicades. Biel 
Company ha puntualitzat que “les primeres actuacions, que ja s’estan duent a 

terme, són la retirada de restes cremades que puguin representar un perill, 
prioritzant sempre la seguretat per a persones i béns i també les tasques per evitar 
l’erosió del sòl i els processos de desertificació”.  
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A continuació, s’analitzarà l’estratègia a seguir pel que fa a les accions de 
restauració del paisatge i de recuperació de les diferents espècies vegetals i animals 
que s’han vist afectades per l’incendi. El conseller ha remarcat que “es parla 

sempre de recuperació i no només de reforestació, ja que hi haurà una part de la 
zona cremada que es recuperarà de forma natural i una altra en què es duran a 
terme accions de replantació”. 
 
Biel Company ha afegit que “la Comissió actuarà com a canalitzador de totes 
aquelles propostes que vagin encaminades a recuperar la zona cremada, com ara 
aportacions econòmiques, organització d’actes benèfics, col·laboració 
d’empreses, etc., així com també aquells oferiments de voluntariat”.  

 
Algunes de les primeres actuacions en aquest sentit precisament tindran lloc ja 
aquesta setmana. Per una banda, la Finca Hotel Can Estades de Calvià organitza 
per demà al vespre un concert de música a l’aire lliure i el divendres, a partir de les 
23.30 h, el Templo del Humor de Palma organitza el monòleg especial “Me río por 
no llorar”. La recaptació que s’obtingui d’aquests esdeveniments es destinarà a la 
recuperació de la Serra. 

El Punt d’Informació Ambiental (PIA) és l’encarregat de gestionar les sol·licituds i 

propostes de la ciutadania a través del telèfon gratuït, el 900 15 16 17, actiu de 9 a 
14 h i de 16 a 19 h, i del correu electrònic pia@dgqal.caib.es. Així mateix també 
s’encarregarà de fer la difusió de les accions de restauració de l’àrea afectada, que es 

duguin a terme dins la iniciativa Tot(s) per sa Serra. Per aquesta tasca s’han 
habilitat tot un seguit de canals de difusió com són una web oficial de la iniciativa 
(http://totspersaserra.caib.es), un canal de Twitter (@TotspersaSerra) i un blog 
(pendent de creació). Mitjançant aquestes eines, es vol garantir en tot moment la 
màxima transparència en el procés de recuperació de la Serra de Tramuntana.  

Per la seva banda, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, ha explicat 
Biel Company, “preveu avançar aquesta setmana el pagament de 136.000 euros de 
subvencions per al finançament d’inversions als espais de rellevància ambiental 
pendents de pagament en els municipis d’Estellencs i Andratx”. En el cas 
d’Estellencs, s’avançaran 111.000 € corresponents a 24 sol·licituds d’ajudes dels 
anys 2009 i 2010, mentre que pel que fa a Andratx, s’avançarà el pagament de 

25.000 € corresponents a les sis sol·licituds d’ajudes concedides en els mateixos 
anys, totes elles destinades a la construcció i rehabilitació de marges, recuperació de 
conreus, instal·lacions d’aigua, manteniment agrícola o tancaments de finques.  

mailto:pia@dgqal.caib.es
http://totspersaserra.caib.es/
https://twitter.com/TotspersaSerra

