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En projecte, l’ampliació
del Parc de Cabrera

ecològic i que poden ser

Un
integrades
en l’àmbit
integra
estudi de
del Parc Nacional,
l’organització
Oceana recomana
Oce
els fons que es troOceana ha estat foben a l’est de l’àrea
namental per prendre
protegida, ja que
pro
la decisió d’ampliar la
són els que tenen
superfície del Parc
més diversitat d’ecode Cabrera.

sistemes, hàbitats i
sistem
espècies, així com un
espècie
gran interès biològic i més
vulnerabilitat
laminà
vulnerabilitat. Fons de laminàries,
coral·ligen i
maërl, jardins de gorgònies, i també una llarga
manejat per control remot (ROV), a bord del
sèrie d’espècies protegides per protocols i
catamarà d’investigació Oceana Ranger, amb
convenis internacionals, com el corall negre
el qual es va analitzar el fons marí i les comu(Antipathes subpinnata), el corall vermell
nitats de tres àrees que cobrien unes 8.000
(Corallium rubrum), la botzina (Charonia
hectàrees. Pel que fa a les zones de més valor
lampas) i la llagosta (Palinurus elephas),
documentats durant l’expedició, podran protegir-se d’amenaces tan greus com la pesca
d’arrossegament, que té uns efectes devastadors per a la biodiversitat que han estat denunciats fa molt de temps
per Oceana.
En aquest
Oce
Grans
cas, a totes les zoboscs de
nes estudiades s’hi
laminàries, coralvaren
trobar les
var
ligen de profunditat i
marques
caractema
maërl encara no proterístiques
deixades
ríst
gits podrien conservarper aquest art de
se amb l’ampliació
pesca.
pes

L’anunci ha coincidit amb la confirmació de la transferència de la gestió del Parc a la
Comunitat Autònoma.
Aquests dies s’ha sabut que a partir de l’1
de juliol, el Parc Nacional Marítim i Terrestre
de Cabrera passarà a mans de la Comunitat
Autònoma gràcies a l’acord al qual han arribat el Govern i el Ministeri de Medi Ambient
quant al finançament del Parc i el Centre d’Interpretació de la Colònia de Sant Jordi. Poc
després, la Conselleria de Medi Ambient ha
anunciat el seu projecte d’ampliar els límits
del Parc. Precisament, la decisió s’ha pres
considerant com a base científica l’informe
Estudio bionómico de Cabrera, publicat per
l’organització de conservació marina Oceana
el desembre de 2008.
L’estiu de 2007, Oceana va portar a terme
un estudi bionòmic (de la relació entre les
espècies i el seu entorn) dels fons marins
profunds al nord, a l’est i al sud de l’arxipèlag
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de Cabrera, en què va incloure tant aigües del
Parc Nacional Marítim i Terrestre com de la
Reserva Marina de Migjorn i zones properes
que estan fora de les àrees protegides. El
mostreig es va fer per mitjà d’un vehicle

del Parc.
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Es
tracta de reflexionar sobre les ofertes
de formació que hi ha per millorar-les i adaptar-les al mercat de
treball, amb la qual cosa s’afavorirà
la conservació de la tècnica de la pedra en sec, la creació de llocs de treball
i la inserció de joves i aturats amb baix
nivell de qualificació. La promoció de
l’ofici serà també una manera de fomentar el patrimoni de pedra en
sec i el desenvolupament
local sostenible.

TCAST Esglesia romanica La Pieve di Santa Maria a Cortemilia.

TCAST grup de treball reunió de juliol 2008 a la seu de la Comunitat Montana
a Ponzone.

Cami empedrat de Monteoliveto

Medi Ambient comparteix la
seva experiència en la formació
de margers a Itàlia i Portugal
El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca
participa en dos projectes europeus, TCAST i EDSI, per millorar les activitats de formació en l’ofici de marger. Tècnics
i margers del Departament han participat en encontres per
explicar aquests projectes durant el mes de març a Itàlia
i Portugal. Un marger i una tècnica del Departament han
intervingut en el segon acte de l’EDSI, que ha tingut lloc el
20 i 21 de març al municipi portuguès de Castelo de Vide,
mentre que un tècnic del Consell ha pres part en el quart
encontre del TCAST, fet el 24 de març a la ciutat piemontesa
d’Acqui Terme (Itàlia).
Els dos projectes estan coordinats per la institució corsa Office
de l’Environnement de la Corse
i s’emmarquen dins el Programa

d’Aprenentatge Permanent, mitjançant el qual la Unió Europea pretén
contribuir a crear una societat del
coneixement avançada, amb un

desenvolupament econòmic sostenible, més i millors possibilitats
d’ocupació, més cohesió social i un
medi ambient preservat.
El TCAST (Transfert de Compétences Acquises et de Savoirs
Techniques) és un projecte multilateral Grundtvig que té l’objectiu
de concebre i difondre una metodologia que asseguri la transferència
de les persones grans a les joves
de les tècniques tradicionals que
permetin restaurar i conservar el
patrimoni rural i mediambiental
europeu lligat a les construccions
de pedra en sec.
El projecte EDSI (European Dry
Stone Issues) és una més de les
associacions d’aprenentatge Grun-

dtvig, concebudes com un marc
per fer activitats de cooperació
entre organitzacions que treballen
en l’àmbit de l’educació formal, no
formal o informal de persones adultes. L’objectiu de l’EDSI és crear una
xarxa europea d’organitzacions que
treballin en la formació de margers
per al reconeixement de les competències, les experiències i el saber
fer de l’ofici.
Es tracta de reflexionar sobre les
ofertes de formació que hi ha per
millorar-les i adaptar-les al mercat
de treball, amb la qual cosa s’afavorirà la conservació de la tècnica
de la pedra en sec, la creació de
llocs de treball i la inserció de joves
i aturats amb baix nivell de quali-

ficació. La promoció de l’ofici serà
també una manera de fomentar el
patrimoni de pedra en sec i el desenvolupament local sostenible.
L’EDSI té una subvenció total
màxima de 150.000 euros, dels
quals el Consell de Mallorca rebrà
un màxim de 17.000 euros. A més
del Departament de Medi Ambient,
hi participen com a socis entitats
de França (Association pour la
Participation et l’Action Régionale),
Grècia (Development Corporation of
Local Authorities of Cyclades, SA),
Itàlia (Medoro S.c.a.r.l. i Università
di Palermo), Portugal (OCRE – Associação para a Valorização do
Ambiente, Cultura, Património e
Lazer) i Regne Unit (Solway Heritage i Cornish Hedge Research and
Education Group).
Per la seva part, el TCAST té un
pressupost total de 346.655 euros,
del qual es rebrà una subvenció
del 75%. El Consell de Mallorca
participa en aquest pressupost
amb 89.330 euros, que suposa
una subvenció màxima de 66.997
euros. Els altres socis del projecte
són la Comunità Montana Suol
d’Aleramo (Itàlia) i el centre de
formació professional grec KEK
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EDSI paisatge Alto Alentejo.

EDSI grup de treball reunio de Portugal.

Techniki Ekpedeftiki.
la metodologia s’experimentarà
La durada dels projectes és de
durant el 2009 en cursos o tallers
24 mesos (EDSI, d’agost de 2008
a cada regió.
a juliol de 2010, i TCAST, de deFins ara, el Consell ha participat
sembre 2007 a novembre 2009), en dues reunions de coordinació del
durant els quals el Departament
projecte TCAST (Bastia, febrer de
de Medi Ambient aportarà la seva
2008, i Ponzone, juliol de 2008) i
llarga experiència en formació de
n’ha organitzat la tercera a la seu
margers i en l’estudi i la catalogació
del Departament de Medi Ambient
del patrimoni de pedra en sec.
(desembre de 2008). Pel que fa al
Els encontres i les activitats dels
projecte EDSI, ha participat a la priprojectes fomenten la recerca sobre
mera reunió de desembre de 2008,
l’ofici de marger (eines, tipus de
a Corte, i està previst acollir-ne a
pedra, feines, tipus de construcci- Mallorca el seminari de cloenda
ons) i sobre les experiències d’en- durant el mes de juny de 2010.
senyament d’aquest ofici a cada
Aquests projectes se sumen
regió. A partir d
d’aquests
a les nombrose
nombroses accions
aquests coneixements delss socis i
de col·labo
col·laboració que
Aquests
del treball en comú,
el Depar
Departament de
omú,
projectes se
s’elaboraran conMedi Ambient
onsumen a les nombroses
tinguts didàcticss
ha d
dut a terme
accions de col·laboració
tant per trans-amb Còrsega
am
que el Departament de Medi
metre’ls de la
i la institució
Ambient ha dut a terme amb
gent gran als
Office de l’EnOff
Còrsega i la institució Office de
joves, com
vironnement
vir
per utilitzarde la Corse.
l’Environnement de la Corse.
los en la forDes de 1993,
De
Des de 1993, les dues entitats
mació contínua
les dues enticol·laboren estretament per
de les personess
tats col·laboren
protegir el patrimoni de
adultes. En el cas
estretament per
estreta
pedra en sec.
de la transmissió
sió de
protegir eel patrimoni
l’ofici entre generacions,
eracions,
de pedra en sec.

EDSI Jardí Gonçalo Eanes de Abreu Castelo de Vide.

EDSI Pedra en sec de Vale de Cales.

Les visites del Departaquitectura civil
c i religiosa
Les viment de Medi Ambient
molt important.
bient
imp
a Portugal i Itàlia han
La ciutat piean
sites del Deparpermès conèixer la
montesa
d’Acqui
a
mon
tament de Medi Ambirealitat i la probleTerme,
Term situada a
ent a Portugal i Itàlia han
màtica d’aquest
poca
poc distància
permès conèixer la realitat
patrimoni, així
de la Comunii la problemàtica d’aquest
com les experièntà Montana, és
patrimoni, així com les
cies de formació
un indret de la
experiències de formació
al nord d’Alentejo i
província
d’Alesprov
al nord d’Alentejo i al
al sud del Piemont.
sandria
conegut
t.
sand
sud del Piemont.
per les
le aigües terL’experiència italiana
mals. En època romaana
na, aquestes surgències
En el cas de l’estada
naturals d’aigua do
donaren lloc a
tada a Itàlia, es
va visitar el territori de la Comuni- la ciutat d’Aquae Statiellae, origen
tà Montana Suol d’Aleramo, una
d’Acqui Terme.
mancomunitat integrada per 21
S’ha tingut l’oportunitat de comunicipis de la província d’Ales- nèixer un ecomuseu dedicat a les
sandria, a la zona meridional del
marjades, situat al municipi de
Piemont. Amb una extensió de
Cortemilia, a la província de Cuneo.
42.000 hectàrees i una població
Aquest Ecomuseo dei Terrazzamende 16.000 habitants, és una ter- ti e della Vite disposa d’un centre
ra que alterna els paisatges dels
d’interpretació i d’itineraris amb
Apenins, rics en cursos d’aigua i
punts d’interès sobre construccions
boscs, especialment en els relleus
de pedra en sec (assecadors de casorientats al nord, i vastes extensi- tanyes, camins empedrats, marges,
ons de pujols conreats. Els nuclis
etc.). Un d’aquest és Monteoliveto,
de població d’aquesta mancomu- un turó de marjades de vinya amb
nitat són petits pobles situats a les
una petita església romànica al peu
carenes o al capdamunt de pujols
(La Pieve di Santa Maria), al qual
i que conserven un patrimoni d’ar- s’arriba per un camí empedrat.

El cas de Portugal
La col·laboració amb l’associació
portuguesa OCRE ha permès conèixer
la realitat de l’Alt Alentejo, concretament del municipi de Castelo de Vide.
Aquest municipi del nord-est d’Alentejo
té una extensió de 264 quilòmetres
quadrats i una població d’uns 4.000
habitants que es distribueixen en
quatre parròquies (São João Baptista,
Santa Maria da Devesa, Santiago
Maior i Nossa Senhora da Graça de
Póvoa e Meadas). Se situa a una altura
mitjana d’entre 540 i 600 metres, en
una regió que forma part de la conca
hidrogràfica del riu Tajo.
A la zona de l’embassament de
Póvoa e Meadas i a Vale do Cales, a
una quinzena de quilòmetres del poble
de Castelo de Vide, es varen visitar
alguns exemples de barraques (anomenades popularment chafurdões) que
feien servir els pastors i els treballadors
rurals com a abric o habitatge temporal. La majoria són de planta circular
amb falsa volta i disposen de nínxols i
finestrons. Aquests habitatges es complementaven amb tanques de pedra en
sec i estructures per emmagatzemar
aigua, tant per al consum humà com
per abeurar el bestiar.
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Aquesta setmana...

Mallorca i Grècia
treballen en els
avantatges de la
construcció tradicional
Entorn a fons
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Medi Ambient ofereix un renovat i ampliat programa
d’activitats d’educació ambiental per al curs 2009-2010
Es prepara la incorporació de Raixa al catàleg de visites escolars
Un any més, amb l’inici del curs escolar, el
Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca ha presentat el nou programa d’activitats d’educació ambiental. En aquesta ocasió, i
com és tradicional, es tracta d’un programa d’activitats amb el qual es pretén aconseguir acostar
més els escolars i els ciutadans adults cap a
la natura, el patrimoni i la cultura de Mallorca.
Les activitats es classifiquen en quatre àmbits,
que són medi ambient, en el qual s’emmarquen
itineraris d’interès del Parc Natural de sa Dragonera i la ruta de pedra en sec; el paisatge rural i
cultural: molins, sínies, tafones i cellers, en què
s’organitzen visites a molins de vent d’extracció
d’aigua, molins fariners, sínies, tafones i al
celler de Can Sabater; els tallers i activitats als
centres educatius, amb jornades de coneixement
del medi i el món rural, els molins de vent de
Mallorca, el cicle de l’aigua i el taller d’elaboració
de sabó, i, finalment, es fan els concursos de
fotografia i Dibuixa amb Nosaltres.
En la presentació, la consellera de Medi Ambient, Catalina Julve, remarcà l’èxit de participació
en aquestes activitats durant les darreres edicions, i afegí que s’han obtingut uns resultats molt
favorables perquè la participació en les activitats
s’ha incrementat dels 4.342 participants en el
curs 2007-2008 als 13.719 en el curs 20082009. També ha anunciat que actualment s’està
preparant la incorporació de la finca Raixa, a

Bunyola, al catàleg de visites. Per això, es treballa en la confecció del material documental i
didàctic necessari per fer més profitosa aquesta
visita, que inclou aspectes relacionats amb el
patrimoni arquitectònic, rural i industrial de la
Mallorca d’un temps. El Departament de Medi
Ambient anunciarà pròximament la posada en
marxa d’aquesta nova iniciativa.
Del catàleg tradicional, en destaquen les
activitats relacionades amb els treballs propis
del Departament de Medi Ambient, com la
rehabilitació d’antics camins amb la tècnica de
pedra en sec, la restauració d’antigues cases
per convertir-les en refugis i la restauració dels
elements històrics i industrials, com molins,
tafones i sínies, entre d’altres. Un programa al
qual es vol donar continuïtat, perquè, com diu la
consellera Catalina Julve, «la intenció és formar
els escolars sobre les nostres arrels, la nostra
història i la natura que ens envolta, ja que d’ells
depèn el desenvolupament sostenible de Mallorca i la conservació de l’illa». A més, es dóna a
conèixer la tasca feta pel Departament de Medi
Ambient quant a conservació i sensibilització de
la riquesa patrimonial de Mallorca.
El programa d’enguany s’adreça, principalment, a grups escolars, des de primària fins
a batxillerat. Si un centre escolar sol·licita fer
una sortida o activitat amb un grup d’infantil,
s’ha d’adreçar a l’equip tècnic per concretar
quina sortida pot ser la més adequada i quins
continguts s’hi treballaran.

A

mb aquestes activitats es
dóna a conèixer la tasca
feta pel Departament de Medi
Ambient quant a conservació
i sensibilització de la riquesa
patrimonial de Mallorca.

E

s treballa en la confecció
de material documental i
didàctic referit a Raixa per fer
més profitosa la visita a la finca,
material que inclourà aspectes
relacionats amb el patrimoni
arquitectònic, rural i industrial de
la Mallorca d’un temps.

PER SABER-NE MÉS:
Servei d’Educació Ambiental del Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca
Tel. 971 173 967
Fax: 971 173 732
educacioambiental@conselldemallorca.net

A mes...
coses que passen
•Raixa, oberta als mallorquins

3

si teniu temps lliure
6
•La Direcció Insular de Caça us anima
a participar en un recorregut de caça

•XIII Diada de Mallorca de Vela
Llatina, un mostrador d’embarcacions
tradicionals

Què diuen?
•Trasllat il·legal de residus pel món

6

Voluntaris per mallorca	
•Tornen els Voluntaris per Mallorca

Els municipis i els residus
•Sóller, un cas singular
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Presentació pública del projecte a Loannina.

Membres del projecte TCAST reunits a Grècia.

La pedra en sec i el desenvolupament sostenible:

Mallorca i Grècia treballen en els
avantatges de la construcció tradicional
El Departament de Medi Ambient participa des de desembre de 2007 en el projecte europeu TCAST per millorar les
activitats de formació en l’ofici de marger. Aquest estiu,
tècnics del Departament han participat en una trobada
d’aquest projecte a Ioánnina (Grècia).
El projecte està coordinat per
la institució corsa Office de l’Environnement de la Corse i s’emmarca en el programa Lifelong
Learning, amb el qual la Unió
Europea pretén contribuir a crear
una societat del coneixement
avançada, amb un desenvolupament econòmic sostenible, més
i millors possibilitats d’ocupació,
més cohesió social i un medi ambient preservat. La resta de socis
del projecte són la Comunità
Montana Suol d’Aleramo (Itàlia) i
el centre de formació professional
grec KEK Techniki Ekpedeftiki.
El projecte TCAST (Transfert de
Compétences Acquises et de Savoirs Techniques) és un projecte
multilateral que té l’objectiu de
concebre i difondre una metodologia que asseguri la transferència
de les persones grans a les joves
de les tècniques tradicionals que
permetin restaurar i conservar el
patrimoni rural i mediambiental
europeu lligat a les construccions
de pedra en sec.
Per aconseguir aquest objectiu,
es disposa d’un pressupost total
de 346.655 euros, subvencionat
en un 75%. El Consell de Mallor-

ca hi participa amb 89.330 euros,
dels quals rebrà una subvenció de
66.997 euros.
TCAST tracta de reflexionar sobre

E

l Departament de
Medi Ambient
aporta la seva llarga
experiència en formació
de margers, que ha servit
per recuperar nombrosos
elements de pedra en sec,
especialment a la serra de
Tramuntana.

la transmissió de l’ofici de marger
entre generacions i oferir un mètode d’aquest tipus d’aprenentatge,
amb el valor afegit d’afavorir la
conservació del patrimoni de pedra
en sec, la creació de llocs de treball i la inserció de joves i aturats
dins el marc del desenvolupament
local sostenible. Durant els 24
mesos de durada (de desembre
de 2007 a novembre de 2009),

Mallorca, a punt per acollir la V Trobada
d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni
de Pedra en Sec als Països Catalans
Del 23 al 25 d’octubre, Mallorca serà la seu de la V Trobada
d’Estudi per a la Preservació del
Patrimoni de Pedra en Sec als
Països Catalans. Es tracta d’una
iniciativa que pretén ser un espai
de comunicació en el qual aprofundir el coneixement d’aquest
patrimoni a les terres de parla
catalana i afavorir l’intercanvi
d’experiències sobre la protecció
i la gestió d’aquest patrimoni
des de qualsevol punt de vista o
disciplina científica.
Aquestes trobades tenen caràcter biennal i estan impulsades
per la Coordinadora d’Entitats de
la Pedra Seca (CEPS). Enguany

D

es de l’any 2002
aquestes jornades
es fan amb l’objectiu de
reunir experts en aquesta
matèria i fomentar
l’intercanvi d’experiències,
opinions i criteris a
l’hora d’estudiar aquest
patrimoni tan arrelat en el
paisatge rural.

serà la primera vegada que una
trobada d’aquestes característiques
es faci fora de l’àmbit territorial de
Catalunya.
Amb la intenció de tractar la

problemàtica actual de la pedra en sec, la trobada té tres
eixos fonamentals. El primer se
centra en l’àmbit de l’ordenació
del territori i les mesures que
proposa l’Administració per salvaguardar aquest llegat. El segon
eix pretén estimular el debat
sobre les qualitats ambientals
dels espais de pedra en sec i les
seves possibilitats com a eina
de desenvolupament sostenible.
El darrer bloc ha de permetre
aportacions d’altres camps de
l’estudi de la pedra en sec, tant
des de l’àmbit agrícola com del
de la catalogació, la recerca, la
cultura popular, etc.

el Departament de Medi Ambient
aporta la seva llarga experiència en
formació de margers, que ha servit
per recuperar nombrosos elements
de pedra en sec, especialment a la
serra de Tramuntana.
Les trobades i les activitats del
projecte fomenten la recerca sobre
les eines, el tipus de pedra, les
feines i els tipus de construccions
pròpies dels margers de cada regió
participant. A més, s’hi recullen
exemples d’ensenyament d’aquest
ofici i testimonis de margers en
actiu i jubilats. A partir d’aquests
coneixements dels socis i del treball
en comú, s’elaboren continguts
didàctics per a la transmissió de
gent gran a joves. L’element fonamental de difusió del projecte i tots
els seus resultats és el lloc web
tcast.oec.fr.
Aquestes reunions varen servir
per posar en comú tot el recull
d’informació sobre eines, feines i
materials emprats per a la construcció de pedra en sec, que estarà
disponible al lloc web, així com els
continguts i els materials didàctics
per transmetre la tècnica, que
s’estan acabant de definir.
Els diversos continguts i recursos
didàctics s’experimenten a cada
regió mitjançant cursos o tallers.
Els socis varen presentar les iniciatives d’aquest caire que estan
desenvolupant i, a més, varen tenir
l’oportunitat de visitar dos tallers
del soci grec.
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Margers del taller d’Ano Pedina.

El cas de Grècia
KEK Techniki Ekpedeftiki a Ioánnina imparteix un taller sobre la
coberta de lloses dirigit a aprenents
experimentats. En aquest cas, la
part pràctica es duu a terme al
poble d’Ano Pedina, on un mestre
marger transmet a la seva colla
d’aprenents la tècnica de cobrir

amb lloses els aiguavessos d’un
habitatge tradicional. D’altra banda, al poble de Kranoula, es va
visitar l’altre taller dedicat a la
construcció de marges i destinat a
principiants.
La trobada a la regió grega de
l’Epir ha permès conèixer la realitat
i la problemàtica del patrimoni de
pedra en sec i dels oficis associats

F

ins ara, el Consell
ha participat en tres
reunions de coordinació
del projecte TCAST (Bastia,
febrer de 2008; Ponzone,
juliol de 2008; Acqui
Terme, març de 2009), i
n’ha organitzat una a la
seu del Departament de
Medi Ambient (desembre
de 2008).

en aquesta zona del nord-oest de
Grècia.
Es tracta d’una regió muntanyosa
amb gran abundància de rius, llacs
i boscos, i amb una fauna i flora

úniques. La serra de Pindos és la
cadena muntanyosa més important,
amb 2.600 metres d’alçària al punt
culminant.
L’economia de la regió es basa
en el sector primari i secundari,
i destaca el gran nombre de mà
d’obra dedicada a l’agricultura i la
ramaderia.
Les activitats del TCAST s’han
centrat a la zona de Zagori, zona
muntanyosa de 1.050 quilòmetres quadrats situada al massís de
Pindos i que acull 45 pobles amb
un important patrimoni de pedra
en sec (camins empedrats, eres de
batre, marges, barraques, capelles,
etc.). Malgrat l’abandó de les activitats agrícoles i de la despoblació de

la regió de Zagori durant el segle
XX, que ha suposat la degradació
d’aquest patrimoni, la protecció
legislativa amb una llei nacional
que vetlla per les construccions
tradicionals i fixa restriccions per
a la restauració i la construcció
ha permès conservar els oficis
lligats al treball de la pedra i a la
tècnica de la pedra en sec.
El desenvolupament del turisme ha contribuït també a
sensibilitzar sobre la importància
de la cultura i l’arquitectura tradicional de la regió. De fet, diverses
iniciatives locals, nacionals i
europees han afavorit la revaloració i la promoció del patrimoni
mitjançant restauracions amb
fons públics d’esglésies, places,
camins, etc, i les iniciatives privades han ajudat a transformar
antics habitatges en establiments
turístics o recuperar habitatges
com a residències.
Pel que fa a l’ofici de marger,
tradicionalment s’ha transmès
dins la família, encara que actualment la manca d’interès
dels joves i l’avançada edat dels
mestres en actiu fan necessari recollir la tècnica i les experiències
dels vells mestres per organitzar
formacions que n’assegurin la
conservació i la transmissió.
És interessant el paper dels
immigrants dels Balcans, especialment d’Albània, que des
dels anys noranta treballen en el
sector de la construcció. Molts
d’ells han adquirit experiència
en la tècnica de la pedra en sec
i són la mà d’obra d’aquest ofici,
encara que també formen part
de grups d’edat pròxims a la
jubilació.
El projecte està tècnicament
en la fase final i les trobades
acabaran amb un seminari final
a Còrsega durant el mes d’octubre de 2009, on es té previst
signar una declaració comuna
que comprometrà els signataris
a perllongar la col·laboració en
temes de transmissió de l’ofici
de marger.

Margers, la feina no s’acaba mai
Comença un nou curs de formació

Taller de construcció de marges a Kranoula.

El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca
ha organitzat un curs d’iniciació a la construcció de marges
per a aquest tardor. És una
acció formativa que es posa en
marxa en el marc del projecte
europeu TCAST (Transfert de
Compètences Acquises et Savoirs Techniques), que s’inscriu
en el projecte de l’educació i la

formació al llarg de tota la vida,
en el subprograma multilateral
Grundtvig.
El curs s’adreça a persones
més grans de 16 anys no professionals. L’objectiu general és que
els participants rebin una formació teòrica i pràctica bàsica per
aprendre a construir un marge
amb la tècnica constructiva de
la pedra en sec.

E

l curs s’adreça
a persones més
grans de 16 anys no
professionals. L’objectiu
general és que els
participants rebin una
formació teòrica i pràctica
bàsica per aprendre a
construir un marge amb la
tècnica constructiva de la
pedra en sec.
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La tafona de Can Xoroi de Fornalutx
recupera el seu aspecte original
El Departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca, en el marc del Programa de restauració del medi rural i en
col·laboració amb l’Ajuntament de Fornalutx,
ha duit a terme la restauració, tant arquitectònica com dels elements de producció,
d’aquesta tafona, de l’antiga botiga de
l’oli i de l’antic estable. Igualment, s’han
catalogat i restaurat els diferents estris que
es conservaven a la tafona o que han estat
donats per persones del poble amb l’objectiu
d’exposar-los. Així mateix, s’han dissenyat
diversos cartells expositius com a suport del
discurs museístic.
Els treballs de restauració executats per la
brigada de picapedrers restauradors i el taller
de fusteria i ferreria del Departament de Medi
Ambient s’han desenvolupat des de l’octubre
de 2008 fins al juliol de 2009.
La restauració s’ha fet amb un pressupost
de 105.836 euros, dels quals poc més
de 90 mil han estat a càrrec del Consell
de Mallorca i la resta de l’Ajuntament
de Fornalutx. Cal destacar l’aportació de
l’empresari Alberto Cortina, també present
a l’acte, que ha aportat 12.000 euros pel

Joan Albertí, batle de Fornalutx; Catalina Julve, consellera de Medi Ambient; Guillem Riera, director
insular de Medi Ambient; Alberto Cortina, empresari, a la tafona de Can Xoroi.

Aquesnovembre d’enguany, tornarà a fer
subministrament elècta va ser la daroli i, segons el conveni signat pel
tric del Casal de Can
Consell de Mallorca i l’AjuntaXoroi.
rera tafona que va funment de Fornalutx, podrà ser
La tafona de Can
cionar a la vila de Fornavisitada.
Xoroi, el mes de
lutx, al final de la dècada dels

Un poc d’història
El casal de Can Xoroi està situat al bell mig
del poble de Fornalutx. L’edifici —on es conserven les famoses teules pintades del voladís
de la façana principal— va ser adquirit per
l’Ajuntament l’any 2002, amb l’objectiu de
destinar-lo a centre cultural.
Les primeres notícies que tenim de la tafona situada dins aquest casal són de l’any
1888, encara que, amb tota seguretat, ja
funcionava temps abans.
El 1918, la família Mayol va comprar la
tafona, que va ser reformada trenta anys
després, el 1947, amb la maquinària que
podem veure a l’actualitat. El trull donà pas a
la màquina de trullar i la premsa de biga va
ser substituïda per l’actual premsa hidràulica,
fabricada a Alcoi (Alacant). Així mateix, es
varen habilitar els presents dipòsits de tria de
l’oli, alhora que s’abandonà l’antiga botiga de
l’oli, localitzada a la dreta, abans d’entrar a la
tafona. També es va abandonar l’estable on
s’allotjava la bístia.
Per posar en funcionament aquesta tafona,
primerament es va utilitzar la força d’un animal de tir i la humana. Després es va emprar
un motor de combustió (encara es pot veure
l’embarrat) i en la darrera època les diferents
màquines feien servir l’electricitat com a font
d’energia.
Aquesta, va ser la darrera tafona que va
funcionar a la vila de Fornalutx, al final de la
dècada dels setanta del segle XX.

setanta del segle XX. El mes de
novembre d’enguany tornarà
a fer oli i, segons el conveni
signat pel Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Fornalutx, podrà ser
visitada.
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COSES QUE PASSEN

Medi Ambient prepara un
curs de formació de margers
Tindrà lloc al setembre i l’octubre a Deià
El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha
organitzat un curs d’iniciació a
la construcció de margers per a
la pròxima tardor. És una acció
formativa que es posa en marxa en
el marc del projecte europeu TCAST
(Transfert de Compètences Acquises et Savoirs Techniques), que
s’inscriu en el programa d’Educació
i formació al llarg de tota la vida,
subprograma Grundtvig projecte
multilateral.
El curs va adreçat a persones
majors de 16 anys no professionals i l’objectiu general és que
els participants rebin una formació teòrica i pràctica bàsica per
aprendre a construir un marge
amb la tècnica constructiva de
pedra en sec.
La durada del curs és de 23 hores i tindrà lloc al terme municipal
de Deià.
La sessió teòrica es farà divendres 18 de setembre. Les sessions
de formació pràctica es faran en els
terrenys municipals de Can Boi, els
dissabtes 19 i 26 de setembre, i 3
i 17 d’octubre, de 9 a 14 h.
En acabar la formació els participants rebran una certificat
d’assistència al curs.
El contingut teòric (3 h) abastarà
els temes següents:
1. Pedra en sec: història, ofici,
característiques de la tècnica

(pedreny, eines, feines)
2. El patrimoni de pedra en sec:
importància i tipologies constructives, amb especial atenció
a les marjades
3. Marges i medi ambient: flora
i fauna, paisatge, prevenció de
riscos naturals
4. Prevenció de riscos laborals associats a les feines del marger
Es pretén que l’alumnat assoleixi
els coneixements bàsics sobre patrimoni de pedra en sec, la tècnica
i l’ofici de marger.
Quant al contingut pràctic (20
h), s’organitzen les activitats següents:
Activitat 1. Presentació de les
eines
Objectius: conèixer les eines que
intervenen en el procés de construcció i la forma d’utilització.
Activitat 2. Preparació de la feina: desxernir i fer l’escombra
Objectius: conèixer com es
prepara el terreny. S’explicarà com
retirar, classificar i amuntegar el
material esboldregat d’un marge o
paret per aixecar-lo posteriorment.
Activitat 3. Adobar pedra
Objectius: aprendre a treballar
la pedra adequadament per tal de
facilitar-ne la col·locació, assegurar
l’estabilitat del mur i aconseguir un
treball acurat.
Activitat 4. Aixecar el marge:
assentar, paredar i reblar

El
curs va adreçat a persones majors de 16 anys no professionals. L’objectiu general és
que els participants rebin una
formació teòrica i pràctica bàsica per aprendre a construir
un marge amb la tècnica
constructiva de pedra en sec.

Objectius: aprendre a assentar
les primeres pedres conèixer com
donar el talús adient en cada cas,
a col·locar les pedres de tal manera
que les pedres quedin ben travades,
i a disposar adequadament el reble
rere el parament.
Activitat 5. Coronar
Objectius: conèixer les diferents
formes de coronament del mur i
aprendre a col·locar la darrera filada de pedres d’un marge o paret.
Metodologia del curs
La sessió teòrica s’impartirà en
una aula, a través de ponències a
càrrec de tècnics del Departament
de Medi Ambient del Consell de
Mallorca.
Les sessions pràctiques seran
a càrrec d’un mestre marger del
Departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca. El formador
començarà fent una demostració
de les accions necessàries a cada
etapa de la construcció i l’alumnat
durà a terme les pràctiques pertinents, respectant les normes de
seguretat.

Els responsables de la campanya han destacat el doble objectiu d’ajudar als més
desafavorits i de conscienciar els més joves sobre un tema relacionat amb el medi
ambient i els residus.

“No les llancis”, una campanya
solidària i conscienciadora
La quinzena edició de la campanya
«No les llancis», que es va iniciar al novembre de 2008 i va concloure el passat
mes de març d’enguany, va aconseguir
recaptar un total de 530.000 llaunes,
que a un euro per cada 25 unitats ha
suposat un total de 21.200 euros. La
Fundació PIME Balears destinarà aquests
doblers a Càrites amb l’objectiu principal
d’organitzar tallers de reinserció laboral
per a les persones més necessitades de
l’arxipèlag.
El president de PIME Balears, Tomás
Garrido, va declarar que aquesta campanya
demostra la «solidaritat de la ciutadania
amb el medi ambient i amb les persones
sense recursos». Així, va remarcar que
també compleix un requisit educatiu, ja
que mostra als joves del futur la necessitat
de cuidar la nostra terra, així com aprendre
a ajudar a qui més ho necessita.
El president de Càrites Balears, Antonio
Vera, va assegurar que aquesta iniciativa
ofereix quatre valors a les persones implicades: el respecte pel medi ambient,

l’ajuda solidària, la participació col·lectiva i
un component educatiu «tant per als joves
d’avui com per als joves del futur». En
aquest sentit, la consellera insular de Medi
Ambient, Catalina Julve, va apuntar que
aquesta edició ha estat «tot un èxit», no
només pels doblers recaptats, sinó també
perquè es fa «una aposta molt decidida
per les generacions futures, així com per
la preservació del nostre entorn».
Durant l’esdeveniment també es va
lliurar el premi al guanyador de la IV
edició del concurs «No les llancis», que
va ser per a Laura Marín Díaz, del col·legi
La Salle de Manacor. El dibuix guanyador
serà la imatge de la propera campanya.
El segon premi va ser per a Margalida
Francisca Riutort, del mateix col·legi, i
Pedro Perelló Pou, del col·legi Sant Francesc d’Assís de Manacor, va rebre el tercer
premi. Varen participar en el concurs
alumnes d’educació infantil, primària,
secundària, batxillerat, educació especial
i d’àmbit no formal, tant individualment,
en grup o com a centre.

El bot Cabrera a l’Escola
de Vela de Portocolom

Retirada de residus des
Comú de Muro
El passat diumenge es va continuar a la platja de Muro la II Marató de
Neteja del Litoral, coordinada per la Conselleria de Medi Ambient i amb
la participació de Voluntaris sense Fronteres i voluntaris d’Es Racó de ses
Idees. Aquestes tres entitats varen dur a terme una tasca conjunta per
retirar residus de la platja des Comú. A més de plàstics i ferralla, com ja
és habitual, es varen retirar gandules de la zona de dunes. A la foto podeu
veure la preparació dels voluntaris abans de la neteja, entre els quals hi
havia també els bussejadors que fan la neteja submarina, i la gent de
terra amb guants i bosses per fer una recollida selectiva.

El Departament de Medi Ambient
ha cedit durant els mesos d’estiu una
embarcació de tipus tradicional mallorquí de fusta a l’Escola de Vela de
Portcolom. Es tracta del bot Cabrera,
una nau que, a diferència del llaüt i
el gussi, té la popa plana. Les seves
dimensions són les següents:
- Eslora: 5 metres o 25 pams
- Mànega: 1,90 m
- Puntal: 0,60 m
- Pes: 700 kg aproximadament
- Aparell de vela llatina amb major
i floc.
El bot Cabrera va ser dissenyat pel
mestre d’aixa Jaume Xifre, i construït
per la promoció de l’Escola Taller de
Mestres d’Aixa 2005-2007, en el taller del Departament de Medi Ambient
del Consell de Mallorca. Els materials
emprats en la seva construcció són
diferents classes de fusta: pi, sapí,
i bubinga.
La consellera de Medi Ambient i el
director insular de Programes i Ocupació, Antoni Segura, es desplaçaren
fins al Club Nàutic de Portocolom
per visitar l’escola de vela. El Departament de Medi Ambient ha cedit
durant els mesos de juliol, agost i

setembre l’embarcació de fusta tradicional mallorquina Cabrera perquè
els nins i nines que participin ens els
cursets de vela puguin gaudir i conèixer un bot tradicional mallorquí.
Durant la visita, la consellera Julve
va estar acompanyada pel president
del Club Nàutic de Portocolom,
Bartomeu Fiol, el responsable de
l’escola de vela, Guillem Mas, i el
mestre de l’escola de mestres d’aixa
del departament de Medi Ambient

Jaume Xifre. Aquest darrer fou l’encarregat de restaurar l’embarcació
durant la promoció de l’escola taller
de 2005-2007.
El Cabrera, tal com va destacar
Julve, «es cedeix per a ús temporal i a
títol gratuït al Club Nàutic de Portocolom per a l’aprenentatge i pràctica de
la vela tradicional de Mallorca».
Actualment, prop d’una vintena de
nins i nines gaudeixen dels cursets de
vela i poden emprar l’embarcació.

El
Departament
de Medi Ambient
cedeix durant els mesos d’estiu l’embarcació
clàssica al Club Nàutic
de Portocolom per a la
pràctica de la vela tradicional mallorquina.

La consellera de Medi Ambient, Catalina Julve, i el director insular de
Programes i Ocupació, Antoni Segura, es desplaçaren fins el Club Nàutic de
Portocolom per l’acte de cessió.

