
    
    
    

DONADONADONADONA----LI COLOR A LA TRAPA!LI COLOR A LA TRAPA!LI COLOR A LA TRAPA!LI COLOR A LA TRAPA!    
    

Proposta d’activitat d’educació Proposta d’activitat d’educació Proposta d’activitat d’educació Proposta d’activitat d’educació 
ambiental a l’entorn de la Trapaambiental a l’entorn de la Trapaambiental a l’entorn de la Trapaambiental a l’entorn de la Trapa    



Introducció i justificacióIntroducció i justificacióIntroducció i justificacióIntroducció i justificació    
El darrer incendi de la Serra de Tramuntana suposa un punt d'inflexió pel que fa a la 
gestió dels boscos. S’ha deixat en evidència l’estat d’abandó dels mateixos així com la 
nul·la gestió forestal. Antigament, les zones agrícoles jugaven un paper fonamental com 
a tallafocs naturals preservant els boscos de grans incendis, a banda de ser el rebost de 
moltes famílies de Mallorca. A la Trapa, les marjades agrícoles va jugar un paper 
determinant en aturar el foc. 
Són moltes les voluntats individuals que volen ajudar a La Trapa i, sense cap dubte, entre 
tots i totes li tornarem a donar color. Una part d’aquesta feina la farà la pròpia 
naturalesa. L’altra part de la feina, però, dependrà de tots nosaltres.  
 
Importància de la recuperació dels marges agrícoles per a La TrapaImportància de la recuperació dels marges agrícoles per a La TrapaImportància de la recuperació dels marges agrícoles per a La TrapaImportància de la recuperació dels marges agrícoles per a La Trapa    
L'orografia de la finca no permet arribar amb tractor per tot arreu però això no ha de ser 
un entrebanc per aprofitar l’espai agrícola que amb tant d’esforç treballaren els diferents 
habitants de La Trapa. Les marjades accesibles amb tractor ràpidament se llauraran i 
sembraran per evitar l'erosió fomentant la biodiversitat, posant aliment a l’abast dels 
ocells, facilitant refugi a la fauna auxiliar, recuperant l’estructura de la terra i propiciant la 
infiltració de l’aigua de pluja cap a les mines.  
 
Avantatges de la sembra de plantes aromàtiquesAvantatges de la sembra de plantes aromàtiquesAvantatges de la sembra de plantes aromàtiquesAvantatges de la sembra de plantes aromàtiques    
Així, algunes marjades que han quedat al descobert amb l’incendi també s’hauran de 
sembrar, tot i no ser accesibles amb el tractor. D'entre totes les possibilitats per a 
recuperar-les es considera la sembra de plantes aromàtiques com una de les més viables i 
avantatjoses. Les plantes aromàtiques són una peça fonamental per aconseguir diversitat 
i sostenibilitat .Infinitud d'animalons s’aprofiten d’elles, en especial les abelles. Però a 
més de potenciar l'apicultura amb tots els seus beneficis per a la finca, a les aromàtiques 
també els hi podem donar diferents utilitats culinàries, ornamentals, mel·líferes o 
medicinals.  
 

La recuperació dels marges amb aromàtiques, una proposta La recuperació dels marges amb aromàtiques, una proposta La recuperació dels marges amb aromàtiques, una proposta La recuperació dels marges amb aromàtiques, una proposta 
didàcticadidàcticadidàcticadidàctica    
Considerant tots els beneficis que poden aportar les plantes aromàtiques a La Trapa, i 
pensant amb les peticions que les escoles ens fan arribar per ajudar a recuperar la finca, 
trobam interessant proposar-los contribuir a donar vida als marges agrícoles amb la 
sembra de plantes aromàtiques. Aquesta activitat donaria l’oportunitat als infants de 
participar en el mosaic de colors i voluntats que recuperaran La Trapa de l'incendi. 
 
L’activitat d’educació ambiental a la TrapaL’activitat d’educació ambiental a la TrapaL’activitat d’educació ambiental a la TrapaL’activitat d’educació ambiental a la Trapa    
Per a la posada en marxa d'aquest projecte educatiu es pensa en un disseny d'hort fàcil 
que, havent triat plantes resistents al clima i adaptades al terreny, sigui bo de mantenir i 
de treballar. 
 



    
Plantejament de l’activitatPlantejament de l’activitatPlantejament de l’activitatPlantejament de l’activitat::::    

1. Visita a l'entorn més immediat a la finca acompanyada  d'una breu explicació i 
observació de les causes i conseqüències de l’incendi. 

2. Taller d'aromàtiques a les marjades seleccionades, realitzant les tasques següents: 
a. Tria del planter, característiques de la planta, beneficis i utilitats. 
b. Preparació de la terra 
c. Sembra i rec de la planta 
 
 

PressupostPressupostPressupostPressupost    
    

1. Activitat de 5 hores de durada. 1 monitor per grup aula 
2. Excursió i visita a la Trapa amb explicació causes i conseqüències de l’incendi 
3. Taller d’aromàtiques 
 

• 1 grup = 180€ 
• 2 grups = 340€ 

 
 
 
Informació i Reserves: Miquel Àngel Lobo  
   971496060 
   educam@gobmallorca.com 


