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Dimecres, 18 de setembre de 2013  

L’IBANAT i la Fundació Natura Parc fomenten la prevenció d’incendis forestals 
mitjançant l’ús de pasturatge amb bestiar equí recuperat 

 
Ramats d’ases que han estat recuperats per la Fundació Natura Parc pasturaran a diverses 

zones forestals del Paratge Natural de la Serra i del Parc Natural de Llevant 
 
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 
visitat avui la finca pública de Galatzó, al municipi de Calvià, per presentar el 
conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Natura (Ibanat) i la Fundació 
Natura Parc per al desenvolupament de l’ús de pasturatge intensiu amb bestiar 
equí (ases) per al tractament de combustible vegetal en les faixes de defensa i àrees 
de prevenció contra incendis forestals. A l’acte també han assistit els regidors de 
Calvià Miquel Bonet, Jaume Bestard i Antonio Alarcón, el president de la Fundació 
Natura Parc, Antoni Mas, i el gerent de l’Ibanat, Eduardo Parga. 

 
El conveni preveu actuacions de prevenció i neteja forestal en diverses zones del 
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, entre elles la finca pública de Galatzó, 
i del Parc Natural de Llevant, mitjançant bestiar equí que s’ha trobat abandonat i 
que ha estat recuperat i reeducat al departament de fauna domèstica de la 
Fundació Natura Parc, l’única entitat destinada al rescat i gestió dels equins 
abandonats a l’illa de Mallorca.  
 

“L’esperit d’aquest conveni és utilitzar els animals en tasques de prevenció 
d’incendis. Es tracta de tornar a fer el que feien els nostres padrins, a una manera 
tradicional de mantenir nets els boscos, com a complement a altres actuacions 
que també es realitzen”, ha destacat el conseller. 
 
Els animals, que en alguns casos havien patit maltractaments, han estat reeducats 
per tornar a ser productius i per adaptar-se al nou medi on habitaran, on 
principalment s’alimentaran de càrritx. A més, s’ha dut a terme un control 
veterinari d’aquests exemplars que han estat identificats amb microxips i a dos 

d’ells se’ls ha instal·lat, a més, un dispositiu de localització via satèl·lit GPS per 
controlar en tot moment la seva situació.  
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Inicialment, el projecte compta amb una població de fins a trenta ases que 
pasturaran en les zones forestals que IBANAT consideri més oportú i adient en 
funció de la vegetació existent. En concret, a la finca pública de Galatzó s’hi troben 
disset ases. El seu principal objectiu és consumir vegetació per tal de reduir així la 
càrrega de combustible vegetal i construir faixes de seguretat que permetran 
minimitzar el risc de propagació d’un possible incendi forestal i facilitar l’accés 
ràpid i efectiu dels mitjans d’extinció terrestres. 

 
Aquest conveni suposa una inversió de 110.000 euros aportats a parts iguals per 
l’IBANAT i la Fundació Natura Parc i comporta la creació de dos llocs de feina. Per 
una banda, un biòleg, que coordinarà el projecte i estudiarà l’evolució dels 
animals i de l’entorn natural on pasturaran, i per l’altra, un tècnic de manteniment 
que donarà suport material al projecte.  
 
A més, quant els mitjans tècnics, el projecte compta també amb maquinària 

forestal, material divers de maneig i transport d’animals i un sistema de 
subministrament d’aigua mitjançant abeuradors. El conveni té una vigència inicial 
d’un any amb possibilitat de prorrogar-se de mutu acord per anualitats fins a un 
màxim de cinc.  

La utilització d’equins per fer faixes contra incendis forestals ja s’ha fet 
anteriorment en altres indrets de Mallorca, principalment al terme d’Artà, amb 
resultats molt satisfactoris. Concretament, des de l’any 2005 s’ha actuat damunt 
una superfície de 254,8 ha del Llevant de l’illa. 

 
 

 


