MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE
“2n SEMINARI PER A GUIES DE MUNTANYA”
24 i 25 de novembre de 2018

Amics de la Terra Mallorca, Tramuntana XXI, i l'Associació de Guies i Tècnics de
Muntanya han col·laborat amb el Consorci de la Serra de Tramuntana i el Consell de
Mallorca per l'organització de la segona edició d'aquest curs adreçat a guies de
muntanya amb interès a desenvolupar la seva feina aportant elements de sensibilització
i respecte del medi ambient i el territori.
El curs, que ha comptat amb la participació de 40 persones, s'ha desenvolupat al llarg
de dues jornades: una, més teòrica, a la finca Raixa; i l'altra, una sortida de camp, a
diversos projectes de desenvolupament agrícola i econòmic a Valldemossa, Banyalbufar
i Sóller, que també tenen molta relació amb el paisatge de la Serra.
Es va contractar el càtering de S’Altra Senalla per a la pausa cafè i dinar de dissabte 24 a
Raixa, un autobús per a la sortida del diumenge 25, i es va comptar amb ponents de
Mallorca i de la Península.

El dissabte de matí van tenir lloc a Raixa una sèrie de ponències que van comptar, entre
d'altres, amb les intervencions de Miquel Vadell, Director Insular de Territori i Paisatge;
Luis Berbiela, Cap de Servei de Gestió Forestal de la Conselleria de Medi Ambient; Ana
Maria González, de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Guies de Muntanya;
Antoni Martínez, professor emèrit de la UIB i l'historiador Tomàs Vibot.
Després de dinar, vàrem poder fer un petit i interessant recorregut interpretatiu amb
una de les guies del Consell de Mallorca a Raixa.
Dissabte horabaixa es va dur a terme una taula rodona a la qual van participar Carme
Vidal Juan, presidenta del GEM; Josep Suau de l'Associació de Tècnics Esportius i Guies
de Muntanya; Tonina Bergas Torrens, corredora de curses de muntanya i jutgessa de
l’especialitat; Diego Zaforteza, president de l’Asociación Cultural Patrimonio Histórico
del Mediterráneo (Itinerem).

El dia següent, diumenge 25, es va realitzar una sortida de camp per conèixer diverses
iniciatives agrícoles i empresarials de la Serra de Tramuntana, per sensibilitzar sobre la
importància del sector primari com a moldejador del paisatge i un dels principals agents
de conservació del territori.
Es va visitar la Bodega Son Vives (a Banyalbufar), la finca de Son Moragues (a
Valldemossa), i el Centre Capvespre (a Sóller).
A la bodega Son Vives es va fer una explicació molt interessant de part del seu
responsable, Toni Darder, sobre les vinyes, la seva importància en la conservació del
paisatge i biodiversitat d’aquest part de la Serra, els efectes i reptes que suposa el canvi
climàtic; així com una petita degustació de vi i productes locals casolans.

A la finca de Son Moragues es va visitar la part de l’olivar i en Joe Holles i en Joan Juan
van fer una explicació molt visual sobre els reptes de la conservació a la Serra, tant de
conservació, com de pressió turística, com econòmics, per treure viabilitat a iniciatives
que intenten conservar no només el seu projecte empresarial, sinó també el paisatge i
activitat primària de la Serra. Ens varen convidar a una degustació del seu oli i
melmelades casolanes.

Finalment, es va visitar el Centre Capvespre de Sóller, on es va poder visitar la instal·lació
cooperativa que poden fer servir els petits propietaris per convertir la seva collita
d’olives en oli gràcies a la tafona i maquinària allà disponible. També es va comptar amb
material audiovisual per visibilitzar el repte que suposa treure benefici econòmic de
treballar al camp avui en dia, especialment a la Serra de Tramuntana, on precisament
aquesta feina permetre la conservació d’un paisatge únic i en perill de desaparèixer
sense aquesta activitat.
Amb la degustació de productes casolans i locals allà mateix, es va concloure aquesta
visita.

Al curs han participat majoritàriament guies professionals de muntanya, però també han
assistit alguns propietaris de finques de la Serra i professors de formació professionals
interessats en la temàtica.
Després del curs s’ha fet una avaluació online per conèixer l’opinió dels participants.
Unes 10 persones han omplert el qüestionari i totes han fet una avaluació alta de les
jornades, tant pels continguts com per l’organització.

