
 
 

C/ del Gremi de Corredors, 10 (polígon de Son Rossinyol) 07009 Palma 
Tel.: 971 17 66 83 Fax: 971 17 66 98 Web: http://dgbio.caib.es 

Dimarts, 25 de febrer 
 

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori celebra el Dia de les Illes 
Balears amb activitats gratuïtes per a tots els públics 

Jornada de portes obertes al Centre Forestal de les Illes Balears i als centres d’interpretació de 
diversos parcs naturals i finques públiques de la Comunitat Autònoma 

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a través de la Direcció 
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, organitza per a 

aquesta setmana diverses activitats gratuïtes i per a tots els públics amb motiu del 
Dia de les Illes Balears. 

La primera de les activitats programades és la jornada de portes obertes que es 
farà aquest divendres, 28 de febrer, a la finca pública de Menut i al Centre 
Forestal de les Illes Balears, a Escorca. Durant el matí, de 9.00 a 14.00 h, hi haurà 
quatre activitats gratuïtes, que es duran a terme simultàniament: visites al banc de 
llavors i al viver de plantes autòctones, jocs infantils a l’interior de la Caseta del 
Bosc i un taller de manualitats forestals per als més menuts, a l’exterior. Les 

activitats són gratuïtes i no fa falta inscriure-s’hi prèviament. 

Per una altra banda, els parcs i les reserves naturals de les Illes Balears també 
celebren el Dia de les Illes Balears amb jornades de portes obertes i activitats 
lúdiques i educatives gratuïtes per a infants i públic familiar. Així, els dies 28 de 
febrer i 1 i 2 de març hi haurà una jornada de portes obertes al centre 
d’interpretació de Ca s’Amitger, al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (de 
9 a 16h), al Centre d’Interpretació i Museu Arqueològic de la Finca Pública de Son 
Real (de 9 a 16.30h) i al centre d’informació Rodríguez Femenías del Parc Natural 

de s’Albufera des Grau, a Menorca (9 a 15 h).  

Per la seva banda, el Parc Nacional de Cabrera oferirà els dies 28 de febrer i 1 i 2 
de març itineraris guiats fins al castell de Cabrera, a les 11.00 h,  i visites guiades al 
Museu Etnogràfic “El Celler”, de 12 a 14 h. L’activitat és gratuïta i cal reservar 
plaça al 630 982 363. El museu també es podrà visitar per lliure en el mateix 
horari.  
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Finalment, també s’oferiran tallers i itineraris guiats en altres parcs i reserves 
naturals, per als quals és necessari inscriure’s prèviament en el números de telèfon 
que s’indiquen: 

DIVENDRES, 28 DE FEBRER 

Parc Natural de Mondragó (Mallorca) 
 “Teatre de teresetes”: activitat adreçada a públic infantil; consisteix en un taller 
per pintar els animals presents al Parc i un espectacle de teresetes que contaran 
una història de Mondragó. L’activitat es farà de 10.30 a 12.30 h a les oficines de 

Can Crestall (Santanyí). Us hi podeu inscriure al telèfon 971 18 10 22. 
 
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (Mallorca) 
 “Itinerari interpretatiu pel camí de la Volta des General”: recorregut guiat pel camí 
que enllaça Banyalbufar amb el Port del Canonge. El punt de trobada és 
l’aparcament a l’entrada de Banyalbufar (Ma 10, km 85,2), a les 9.30 h. Us hi 
podeu inscriure al telèfon 971 51 70 70. 

Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera (Formentera) 

“Coneix Can Marroig”: portes obertes al centre d’interpretació de Can Marroig i 
recorregut guiat pel Caló de s’Oli i la zona dels Estanyets de Formentera. El punt 
de trobada és a les 10 h a Can Marroig. Us hi podeu inscriure al telèfon 971 30 14 
60. 
 

DISSABTE, 1 DE MARÇ 

Parc Natural de Mondragó (Mallorca) 
 “Taller de fòssils”: activitat adreçada a públic infantil; consisteix en una 

introducció teòrica de com es forma un fòssil, una manualitat pràctica i una 
sortida per veure fòssils reals que es poden trobar al Parc. L’activitat es farà de 10 
a 13 h al centre d’informació del Parc, a l’aparcament de ses Fonts de n’Alis. Us hi 
podeu inscriure al telèfon 971 18 10 22. 
 
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (Mallorca) 
“Pla de Cúber”: recorregut guiat per a la Coma de Son Torrella fins al mirador del 
Portell de sa Costa. L’activitat s’adreça a majors de 8 anys i el punt de trobada és a 
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les 10 h a l’embassament petit de la base militar. Ctra. Lluc a Sóller Km. 36,5. Us 
hi podeu inscriure al telèfon 971 51 70 83. 
 
Parc Natural de s’Albufera (Mallorca) 
 “L’aigua i l’acció humana a s’Albufera”: itinerari guiat per descobrir els elements 
hidràulics que formen part del patrimoni etnològic del Parc. El punt de trobada és 
a les 10 h al centre d’informació del parc, sa Roca. Us hi podeu inscriure al telèfon 
971 89 22 50. 

 
Parc Natural de la Península de Llevant (Mallorca) 
“Taller d’elaboració de planter ecològic d’hortalissa d’estiu”: adreçat a majors de 
8 anys. Es realitzarà d’11 a 13 h a les cases de s'Alqueria Vella i els participants 
se'n podran emportar els planters a casa per produir les seves hortalisses. Us hi 
podeu inscriure al telèfon 606 096 830. 
 
Parc Natural de s’Albufera des Grau (Menorca) 

“Contacontes a s’Albufera”: Sessió de contes, titelles i taller infantil relacionats 
amb el medi ambient. L’activitat es durà a terme al centre d’interpretació 
Rodríguez Femenías a partir de les 11 h. Us hi podeu inscriure al telèfon 971 17 77 
05. 
 
Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera (Eivissa) 
“Un passeig per sa Sal Rossa”: itinerari guiat per l’àrea de sa Sal Rossa per 
descobrir els seus valors històrics i culturals. El punt de trobada és a les 10.00 h a 

la Torre de sa Sal Rossa. Us hi podeu inscriure al telèfon 971 30 14 60. 
 
 

 


