
Donant veu a la Serra de Tramuntana 



«Quan hagis contemplat 

la grandesa de Mallorca, 

quan hagis comprés el 

profund secret de l’illa 

d’Or, l’estimaràs tota la 

vida». 

 

(Arxiduc Lluis Salvador 

de Austria, intelectual, 

Florència 1847 –

Alemanya 1915)  



MOLTS HAN ESTAT ELS VISITANTS  QUE S’HAN ADONAT DE 

L’EXPECIONALITAT DE LA SERRA.  

ELLS ENS ANIRAN ACOMPANYANT.   

 

PERQUE LA DECLARACIO ? 

 

 



“Estim Mallorca per la fruita 

del meu jardí, l’olor de fusta 

de les oliveres, el sol entre 

les roques del Teix, 

l’enrenou de les ovelles per 

les nits...” 

 

(Robert Graves, poeta, 

Londres 1895 –Deià, 

Mallorca 1985)  



PAISATGE 



PAISATGE 

Carta de Florencia  2000 

 

Conveni Europeu Paisatge 2004 

 

Adhesió Consell Mallorca 2008 

(acord de ple febrer 2008) 

 

Adhesió Espanya 2008 

 

 
 

 

 



PAISATGE 

Dret dels ciutadans  a gaudir d’un 

paisatge de qualitat 

 

Identificar i valorar els distints 

paisatges 

 

El paisatge es un valor identitari de 

la societat 

 

Les bases per una estratègia del 

paisatge del Consell 

   

Assenyalen que Tramuntana es un 

dels grans valors a preservar. 

 

La declaració com a Patrimoni 

Cultural UNESCO , es un 

instrument.  

 

 



“Mallorca és el 

paradís.... si pots 

suportar-lo”. 

 

(Gertrude Stein, 

escriptora, 

Pensilvania,1874 - 

França 1946) 



SERRA DE  

TRAMUNTANA 



SERRA DE TRAMUNTANA – CARACTERISTIQUES 

90 km de llargària. 

 

15km d’amplada màxima.  

 

Va del nivell de la mar a mes de 

1000 m d’alçada en alguns dels 

seus cims. puig major 1436 m 

 

Un relleu singular “els carst” 

 

Diversitat ambiental amb tàxons 

florístics i faunístics endèmics rars i 

relictuals 

 

 

 

 



SERRA DE TRAMUNTANA – SOCIETAT 

 

 

 
 

 

 

134.657 persones hi habiten  
 

19 municipis la conformen. 

 

28 % sup correspon zona nucli. 

 

22% de patrimoni és marí. 

 

95%  es propietat privada 

 

1.176 possessions 

 

256 elements declarats BIC 

 

194 km2 ocupat per marjades 
 



SERRA DE TRAMUNTANA – ECONOMIA 

La Serra de Tramuntana fou 

durant segles una regió 

impulsada per l’agricultura i la 

ramaderia. Els seus productes 

s’exportaven a gran part del 

Mediterrani i abastien a altres 

regions de Mallorca. 

  

Algunes de les seves poblacions 

tingueren moments industrials 

importants. 

  

A dia d’avui la comarca també 

basa la seva economia en el 

sector serveis i el turisme 
senderista i el gastronòmic.  
 

 

 



SERRA DE TRAMUNTANA – MARC LEGAL 

•PAISATGE PINTORESC  1972  
•Pla Territorial de Mallorca 2004 
•Llei de Patrimoni  I.B. 1998   
• Llei d’Espais Naturals 1991 
• Llei conservació d’espais de 
rellevància ambiental (LECO) 2005 
•Declaració de zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) 2006  
•Aprovació del Pla d’Ordenació 
dels Recursos Naturals de la Serra 
de Tramuntana (PORN) 2007 
• Pla Especial de protecció del Lloc 
Històric de les Possessions de 
s’Arxiduc 
• Pla Especial de protecció de 
conjunts històrics   
 

 

 







“M’encanta Mallorca 

perquè aquesta illa ha 

estat projectada per la 

mateixa energia de 

l’amor”. 

 

(Dalai Lama) 



PATRIMONI 

MUNDIAL 



PATRIMONI MUNDIAL 

 

 

 

 
 

 

 

UNESCO 
Declara Patrimoni Mundial a llocs amb Valor Universal Excepcional 

(VUE) amb la finalitat de preservar-los per a les futures generacions.  

 

Al mon existeixen actualment  

814 llocs declarats com a Patrimoni Cultural 

203 llocs declarats com a Patrimoni Natural 

35 llocs declarats com a Patrimoni Mixt. 

 

 

 
 

 

 



PATRIMONI MUNDIAL 

 

 

 

 
 

 

 

UNESCO 
Actualment  hi ha 44 llocs en perill i 2 llocs han estat exclosos de la llista  

 

-Santuari de l'Òrix àrab a Oman. (2007) 

L’estat va reduir la superfície protegida amb un 90 %.  

De 450 Òrix al 1995 s’ha passat a nomes 4 parelles reproductores. 

 

-Vall de l’Elba a Dressde (Alemanya) (2009) 

La ciutat decidí construir un nou pont sobre el riu amb un fort impacte 

sobre el be declarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONI MUNDIAL 

 

 

 

 
 

 

 

UNESCO 
 

Espanya es el 3 país del mon amb mes bens declarats, 

darrera d'Itàlia i Xina 

 

40 llocs declarats com a Patrimoni Cultural 

3   llocs declarats com a Patrimoni Natural 

2   llocs declarats com a Patrimoni Mixt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONI MUNDIAL 

 

 

 

 
 

 

 

UNESCO 
Balears, te 2 llocs declarats i 1 amb procés 

 

Dalt vila d’Eivissa i la Posidònia (Patrimoni Mixt,1999) 

Serra de Tramuntana Mallorca (Patrimoni Cultural 2011) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Menorca Talaiòtica  (Patrimoni Cultural ¿ 2017 ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONI MUNDIAL 

 

 

 

 
 

 

 

UNESCO 
Balears, te 2 llocs declarats i 1 amb procés 

 

Dalt vila d’Eivissa i la Posidònia (Patrimoni Mixt,1999) 

Serra de Tramuntana Mallorca (Patrimoni Cultural 2011) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Menorca Talaiòtica  (Patrimoni Cultural ¿ 2017 ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONI MUNDIAL 

 

 

 

 
 

 

 

UNESCO 
Un lloc te Valor Universal Excepcional (VUE) si compleix uns dels 10 

criteris que defineix la UNESCO.  

6 fan referència als valors Culturals. 

4 fan referència als valors Naturals. 

 

La Serra de tramuntana ha estat declarada amb base als criteris II, IV, V 

 

 

 
 

 

 



“Valldemosa, habitaré a un 

meravellós claustre en el 

lloc més bell  del món.” 

 

(Frédéric Chopin, 

Varsòvia, febrer 1810 – 

París octubre 1849) 



CRITERI II 



CRITERI II 
 

 

“Testimoniar un intercanvi important de valors humans al llarg 

d’un període de temps o dins d’una àrea cultural del món, en el 

desenvolupament de l’arquitectura o la tecnologia, les arts 

monumentals, l’urbanisme o el disseny paisatgístic.” 



CRITERI II 
 

CULTURA 

MUSULMANA 

+  

GESTIÓ  

HÍDRICA 

 

 
 

CULTURA 

CRISTIANA 

+ 

CONTROL 

TERRITORIAL 
 

Combinació de la recollida 

d’aigua i la tecnologia de 

gestió àrabs. Horts als 

voltants de les poblacions a 

partir d’una font.(quanat) 

Coneixement especialitzat 

agrícola (olivarà ) i el 

sistema territorial de grans 

propietats  (possessions) 

=     SERRA DE TRAMUNTANA 



“Valldemossa...  

tot quant puguin somniar el 

pintor o el poeta, ho ha 

creat la natura en aquest 

lloc”. 

 

(George Sand, escriptora, 

París, 1804 - Nohant, 

1876) 



CRITERI IV 



CRITERI IV 

“Ésser un exemple eminentment representatiu d’un tipus de construcció 

o d’un conjunt arquitectònic o tecnològic, o de paisatge que il·lustri un o 

diversos períodes significatius de la història humana.” 

 

 

 

 



CRITERI IV 

Tipus de Construcció: 

 

Terrasses: 

Murs de pedra que permeten 

l’aprofitament màxim del terreny 

i l'estabilitzen evitant els 

esllavissaments  

 

Sistema hidràulic: 

Sistema especialitzat per a la 

recollida i emmagatzematge 

d’aigua: canats, síquies i 

safarejos + Conduccions de les 

aigües torrencials de pluja 

 
 Període de l’historia: 

Cultura Musulmana i Cristiana 

 

 



“Té una bellesa 

discreta a la vegada 

que lenta, cau sobre la 

terra, és màgica. 

L’estim perquè crec 

que no canviarà mai i 

aquí em sento a casa” 

 

(Sybilla, disenyadora 

de moda) 



CRITERI V 



CRITERI V - ASSENTAMENTS 
 

 

 

“Ésser un exemple destacat de formes tradicionals d’assentament humà o 

d’utilització de la terra o del mar, representatives d’una cultura (o de 

diverses cultures), o d’interacció de l’home amb el medi, sobretot quan 

aquest s’ha tornat vulnerable a causa de l’impacte provocat per canvis 

irreversibles.” 



CRITERI V - ASSENTAMENTS 
 

Forma assentament 

humà: 

SISTEMA FEUDAL 

SUBDIVISIÓ 

DE TERRES 
 

Interacció de l’home: 

TECNOLOGIES DE 

CONDUCCIÓ DE 

L’AIGUA  I 

MARJADES 
 CONDICIONS 

OROGRÀFIQUES

EXTREMES 
 

=     ZONA ADECUADA PER A L’AGRICULTURA I LA VIDA 



SÍNTESIS 

 
 

 

 

El paisatge cultural de la Serra de Tramuntana constitueix un exemple 

significatiu del paisatge agrícola mediterrani. 

 

Després de segles de transformacions de la morfologia de l’escarpat terreny 

per explotar els escassos recursos disponibles i gràcies a les condicions 

orogèniques, climatològiques i vegetatives específiques. 

Ha creat un paisatge productiu amb assentaments humans ben adaptats 



SÍNTESIS 
 

 
 

 

 

El sistema de terrasses, marjades i la xarxa de camins empedrats, es combina 

aquí amb una altre xarxa articulada de dispositius per a la gestió de l’aigua 

basada en unitats de cultiu d’origen feudal. 



SÌNTESIS 

 
 

 

 

Pobles, esglésies, santuaris, torres, fars i petites estructures de pedra 

seca marquen el paisatge de terrasses i contribueixen al seu genuí 

caràcter. 



SÍNTESIS 
 

ABANS 
 

Modificació gradual del paisatge per 

fer-lo productiu. 

 

 

ARA 
 

Els processos dinàmics tradicionals 

estan disminuint a favor de les 

activitats turístiques, amb el repte de 

mantenir vius els usos tradicionals.  

 

DECLARACIO DE LA SERRA  

PATRIMONI  DE LA HUMANITAT  

El instrument que ens ha d’ajudar a 

aconseguir-ho 

 
 



"La Serra canvia amb 

l’onatge, amb l’ombra o 

l’època de l’any. Cada lloc 

potser 20 vegades un lloc 

secret". 

 

(Alberto Fernández, 

organitzador del Festival 

Musical “Eres Negre” a 

Banyalbufar) 



CONSORCI I PLA  

DE GESTIÓ 



CONSORCI I PLA DE GESTIÓ 

SITUACIÓ ACTUAL  

SDT. VALORACIÓ GENERAL 

 
2009 

Aprovació del Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana que defineix els 

objectius i les  accions per conservar la Serra. 

 

2010  

Es constitueix el Consorci de la Serra de Tramuntana com a òrgan de 

gestió que ha d’executar el pla mitjançant accions directes o  coordinant 

a les distintes administracions amb competències sobre la Serra.  

 

2014  

Informe elaborat per la UNESCO per valorar la situació actual del Bé, 

confirma que es conserva bé i sense greus amenaces. 

 

 
 



CONSORCI I PLA DE GESTIÓ 

El Pla defineix 10 prioritats o objectius bàsics: 

 

 1. El manteniment i foment dels cultius i les bones pràctiques agrícoles, 

ramaderes i forestals i/o ecològicament sostenibles. 

 

 2. La protecció dels valors culturals, etnològics i etnogràfics d’aquest 

paisatge cultural. 

 

 3. La conservació del medi, el manteniment o increment del nivell de 

biodiversitat de l’àrea, i la protecció d’hàbitats, espècies o formacions 

geològiques concretes.  

 

4. La recuperació de bancals abandonats, de sistemes hidràulics i altres 

elements patrimonials. 

 

 5. El desenvolupament d’un turisme rural que pugui potenciar el 

manteniment del teixit agroramader. 
  
 

 



CONSORCI I PLA DE GESTIÓ 

 

6. Un ús turístic i recreatiu adequat, des del punt de vista ecològic, social 

i econòmic.  

 

7. Les infraestructures i els serveis que ajudin a una millor comprensió 

del paisatge cultural, com centres d’interpretació, oficines de recepció, 

rutes senyalitzades i altres elements d’ús públic. 

 

8. Les activitats d’interpretació, educació ambiental, formació i 

participació ciutadana.  

 

9. El foment de les tasques científiques i d’investigació. 

 

10. La promoció de les entitats de custòdia del territori i dels convenis i 

servituds d’interès mediambiental amb els titulars de drets. 

 



CONSORCI I PLA DE GESTIÓ 

Les accions del pla s’han estructurat en 5 programes: 

 

 • Comunicació i participació: el Pla de Gestió ha de ser consensuat i 

participat.  

 

• Desenvolupament econòmic: impulsar canvis i millores en els sistemes 

de cultiu i recolzar activitats alternatives que aportin recursos econòmics 

per mantenir el paisatge 

 

• Divulgació: accions dedicades a l’educació, a la formació i la 

investigació 

 

• Patrimoni: Accions directes de rehabilitació i conservació del patrimoni 

cultural i natural 

 

 • Gestió de visitants: amb la finalitat d’organitzar, regular i contenir 

l’impacte dels visitants 



“La Serra de Tramuntana 

ha estat lloc de reflexions, 

encontres i 

cerimònies…m’interessa la 

seva fauna, misteris, 

llegendes… tota aquesta 

força ancestral que ens 

parla des del silenci”. 

 

(Xim Izquierdo,  

artista visual) 



SITUACIÓ 

ACTUAL 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 

 
Amenaces: 

- Abandonament de les activitats agràries 

- Pèrdua dels elements etnològics que les mantenien 

- Sobrecàrrega turística (especialment en temporada alta). 

 

 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

-Aposta pel desenvolupament de productes agroalimentaris de la Serra. 

marca SdT-PM, Potenciar Fires d’artesania. 

 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

-500.000€ anuals destinats a protegir i millorar el Patrimoni i Paisatge a 

través d’ajudes a ajuntaments i particulars apart de les de la Conselleria 

d’Agricultura i el Departament de Patrimoni. 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

-Assemblea de batles com a òrgan de coordinació entre municipis. 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

- Procés participatiu com a instrument estable de governança. 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

- Col·laboració amb la Conselleria d’educació per que 20 centres 

escolars treballin en un “pla programa sobre la Serra”. 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

-Reestructuració del centre d’interpretació ubicat a Raixa  

-Creació de punts d’informació local a cada municipi. 

 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

-Continuar amb els treballs de la Ruta de “Pedra en Sec”. 

-Modificació del Pla Especial, obertura de nous trams, llei de camins. 

 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

-El Pla d’intervencions en Àmbits Turístics ( PIAT) s'està redactant 

Defineix el sistema Territorial Serra de Tramuntana 

Regularà els aspectes territorials i urbanístics d’aquest Sistema  

 

 

 
 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

AMENACES I OPORTUNITATS DE FUTUR 
Oportunitats: 
 

- Amb el programa “Smart islands” control accessos i aparcaments a 

punts conflictius. (formentor, sa calobra…) 

 
 

 

 



DONANT 

VEU 

A LA 

SERRA 



Estam unint veus per 

donar veu a la Serra. 

El seu Paisaje Cultural 

és el nostre Patrimoni. 

 

Uneix-te. 



Donant veu a la Serra de Tramuntana 

serradetramuntana.net 

 

 


