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Presentació
L’any 2013 ha estat un any de canvis en la gestió del parc natural de la
península de Llevant. El Consell de Govern va aprovar, mitjançant acord de 16
de novembre de 2012 (BOIB núm. 171, de 20 de novembre de 2012), la tercera
fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes
Balears.
El 24 de maig de 2013 es publicà el Decret 23/2013, d’extinció de l’entitat
pública empresarial Espais de Natura Balear (ENB) i d’assumpció de les seves
funcions. L’objecte d’aquest decret és l’extinció de l’entitat pública
empresarial Espais de Natura Balear i l’assumpció de les seves funcions per
l’entitat pública empresarial Institut Balear de la Natura i, si escau, per la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.
A partir de l’1 de juny de 2013 l’empresa pública IBANAT, adscrita a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, s’ha fet càrrec de les funcions
executives i els serveis que prestava Espais de Natura Balear, i també del seu
personal laboral. El personal funcionari d’Espais de Natura Balear ha passat a
formar part de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic.
Com veurem tot seguit, explicat en cada una de les àrees de gestió del
programa anual, la falta de pressupost juntament amb la manca de personal
han fet que l’any 2013 hagi estat un any on les principals actuacions que s’han
fet han estat de manteniment d’allò ja existent, sense començar nous
projectes.
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1. AUTORITAT DE GESTIÓ,

JUNTA RECTORA I
EQUIP DE GESTIÓ DEL PARC

5 de 42

1

Autoritat de Gestió, Junta Rectora i equip de gestió del
parc

1.1 Junta Rectora
L’Autoritat de Gestió (òrgan de gestió del parc) i la Junta Rectora (òrgan
consultiu del parc) es varen reunir en sessió ordinària dia 6 de març de 2013.

1.2 Equip de gestió
Directora
Catalina Vallbona Adrover, fins el
mes d’octubre
Tècnic superior
Antoni Mira Sánchez, fins el mes de
maig
Tècnics d’espais naturals
Álvaro Román Hernández
Josep Rullan Palenzuela
Educadora ambiental
Eulàlia Caballé Brull
Administrativa
Maria Tejada Pons, fins el mes
d’octubre
Informadores-recepcionistes
Laura Patrícia Bueno Femenias
Miquela Soler Adrover

Brigada de biodiversitat
Miquel Garau Ferrer, fins el mes de
juny
Miguel Ángel López Sanz, fins el mes
de juny
Zelador d’espais naturals
Marc Gil Caldentey, fins el mes de
juny com a zelador i a partir de juliol
com a encarregat de refugis
Netejadora
Antònia Llabrés Abellón
Encarregats de finques
Gabriel Dalmau Garau
Antoni Pinzo Danús
Encarregats de refugis
Antoni Carrió Mas
Maria Orts Rodríguez
Antònia Pastor Tous, fins el mes
d’abril
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2. BALANÇ ECONÒMIC 2013
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2

Balanç econòmic 2013

2.1 Estat de despeses
Durant l’any 2013 s’han invertit al parc natural de la península de Llevant
118.799,50 € (sense comptabilitzar les despeses de personal). Aquesta quantitat
inclou 48.292,80 € aportats per l’Obra Social La Caixa dins el marc del Conveni
de col·laboració d’aquesta entitat amb la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, els quals corresponen, d’una banda, a les despeses del
projecte de manteniment i millora de cultius al parc, corresponent a la
convocatòria de 2013 (23.171,50 euros), i de l’altra, a despeses derivades de
projectes de l’Obra Social La Caixa no finalitzats al 2012 i que acabaren durant
el primer trimestre de 2013.
La següent taula mostra les despeses efectuades per àrees de gestió,
comparades amb el pressupost previst en el programa anual d’execució de
2013 (no s’han inclòs les despeses de projectes finançats per l’Obra Social la
Caixa):

Àrea de gestió
Conservació
Agricultura i ramaderia
Ús públic
Gestió dels refugis
Investigació i seguiment
Participació
Manteniment
Vigilància
Administració
TOTAL

Despesa de 2013

Programat per a 2013

541,57 €

3.000 €

2.463,30 €

3.500 €

203,45 €

3.000 €

43.946,10 €

20.000 €

0€

1.500 €

267,39 €

1.000 €

18.006,36 €

21.000 €

0€

0€

5.078,53 €

15.000 €

70.506,70 €

68.000 €

2.2 Estat d’ingressos
Pel que fa als ingressos obtinguts pel parc durant el 2013, corresponents a les
activitats de pernoctació als refugis, a la venda d’animals i a les activitats
d’agenda i tallers d’educació ambiental, han estat de 84.925,68 €. Tot seguit, a
la següent taula podem veure com han quedat distribuïts:
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Ingressos

Total

Pernoctacions als refugis i zona d’acampada

72.135,57 €

Lloguer de llençols i tovalloles

5.784,55 €

Venda de mens i ovelles

6.551,59 €

Venda d’ametlles i llana

420,91 €

Activitat d’agenda i tallers
TOTAL

33,06 €
84.925,68 €

3. ACTUACIONS
3.1. Àrea de gestió per a la conservació
3.2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic
3.3. Àrea d’ús públic
3.4. Àrea d’investigació i seguiment
3.5. Àrea de participació
3.6. Àrea de manteniment
3.7. Àrea de vigilància
3.8. Àrea d’administració
3.9. Àrea de planificació
3.10. Àrea d’avaluació
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3.1 Àrea de gestió per a la conservació
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3

Actuacions

3.1

Àrea de gestió per la conservació

Amb els programes i projectes inclosos en aquesta àrea de gestió es pretén
garantir la recuperació i conservació de la biodiversitat i dels processos
ecològics.

3.1.1 Programa de recuperació d’hàbitats
L’objectiu fonamental és afavorir la millora i diversificació d’hàbitats de l’espai
per tal que pugui mantenir i acollir les espècies pròpies del Parc i afavorir un
increment de la biodiversitat.
Tot i que estava previst dins aquest programa l’execució de la primera fase del
projecte de restauració del sistema dunar de s’Arenalet, consistent en la
instal·lació d’un cordó dunar per delimitar els passos per als vianants i
eliminació d’elements impactants, no s’ha pogut realitzar atès que encara no
es disposa de l’autorització/concessió d’ocupació del domini públic
maritimoterrestre de la Demarcació de Costes.
Durant l’any es va fer el manteniment de fonts, basses i abeuradors netejant
l’excés de sediments i la vegetació excessiva que hi havia. En els mesos d’estiu
es varen mantenir amb aigua els abeuradors per a la fauna.
En el mes de gener es va organitzar una actuació de voluntariat ambiental per
repoblar les bardisses del torrent des Cocons, a l’entrada del parc, però les
males condicions meteorològiques impediren que es realitzàs.
Durant l’any també s’ha treballat en la recuperació de bardisses a s’Alqueria
Vella i a d’altres localitzacions del parc. Aquestes conformen un hàbitat
especialment propici per al refugi i la cria de tot tipus de petits vertebrats, que
hi troben unes condicions microambientals idònies a més de l’abundant
aliment que els proporcionen els fruits i els invertebrats que hi viuen. També
s’han fet reparacions i actuacions de manteniment a les presses de contenció
existents a les proximitats dels Horts Vells d’Albarca.
Dintre d’aquest apartat de recuperació d’hàbitats també es poden incloure
totes les actuacions que s’han fet de manteniment i millora del paisatge agrari
del parc (manteniment dels tancaments, plantació i cura d’arbres fruiters de
secà, pràctiques d’agricultura ecològica, etc.) que contribueixen a la millora
de les poblacions de moltes espècies animals, tant d’invertebrats (papallones,
dípters, coleòpters, cucs de terra, etc.) com de vertebrats, entre els quals
destaquen les espècies amenaçades com la milana, que es veu molt
beneficiada del mosaic de garriga i zones agrícoles en àrees obertes.
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3.1.2 Programa de prevenció d’incendis i sanitat forestal
El primer objectiu d’aquest programa és reduir el risc d’incendis forestals
mitjançant la silvicultura preventiva (gestió de la vegetació amb ramat,
aclarides i podes forestals).
El contracte de manteniment de les faixes antiincendis del parc mitjançant un
ramat d’ases i cavalls va finalitzar a finals de 2012 i en el 2013 el Servei de
Gestió Forestal de la Conselleria no el va renovar. Aquestes àrees de baixa
densitat i tallafocs, incloses en el Pla comarcal de defensa contra incendis de
la comarca de Llevant Nord, sumen una superfície aproximada de 60
hectàrees.
Per altra banda, durant els mesos
d’hivern i primavera s’ha mantingut
un ramat d’unes 30 vaques de raça
mallorquina procedents del parc
natural
de
s’Albufera
en
tres
tancaments diferents. Les vaques
pasturen àmplies zones de muntanya,
contribuint a reduir la biomassa
d’espècies piròfites com el càrritx
(Ampelodesmos mauritanica). Amb
aquesta actuació contribueix a reduir
la combustibilitat i es dificulta la
propagació del foc en cas d’incendi.
Enguany, la brigada del parc va
instal·lar una mànega a s’Alqueria
Vella per facilitar la càrrega i
descàrrega del bestiar als camions.

Mànega instal·lada a s’Alqueria Vella. Trasllat
de les vaques

Finalment, les brigades d’Ibanat han realitzat podes i aclarides en algunes
repoblacions de pins del Parc, per tal de mantenir-les amb unes taxes de
combustibilitat baixes i trencar la continuïtat vertical i horitzontal per evitar la
propagació dels incendis.
Pel que fa a la sanitat forestal, l’objectiu és reduir l’impacte de les espècies que
es comporten com a plagues, mantenint-les dins uns límits tolerables pel
sistema forestal a través de la utilització de mètodes selectius amb la menor
interferència possible per a altres espècies i amb el mínim impacte ambiental.
En aquest sentit, la principal plaga forestal en el parc és la processionària del pi
(Thaumetopoea pityocampa). Durant els mesos de gener i febrer es retiraren i
cremaren nombroses bosses d’erugues sobretot dels pins ubicats en els indrets
amb major afluència de visitants (itineraris, zona d’acampada, campament
dels Soldats, voltants dels refugis). Per altra banda, no es va realitzar la
instal·lació trampes de feromones tot i estar previst en el programa anual
d’execució de 2013.
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3.1.3 Programa de conservació de la flora
Entre els objectius d’aquest programa s’hi troben afavorir la restauració de la
coberta vegetal arbòria del Parc, recuperar i garantir la conservació
d’espècies vegetals amenaçades i produir planta autòctona a partir de llavors
procedents del propi parc en col·laboració amb el viver de Menut.
També s’hi inclou el projecte de recuperació del boix (Buxus balearica), una
espècie catalogada que és molt escassa a les Illes Balears i present en alguns
punts de les muntanyes d’Artà. L’any 2011 es varen produir un centenar
d’exemplars de boix al viver de Menut, a partir d’estaquetes procedents d’una
població ubicada a la Reserva natural de cap de Ferrutx. Durant el desembre
de 2012 es varen sembrar 60 exemplars amb la intenció de crear noves
poblacions d’aquesta espècie i ampliar la seva àrea de distribució. Durant
aquest 2013 s’ha fet el seguiment i el manteniment dels individus de boix
sembrats el 2012 i es varen reforçar les poblacions amb 30 nous exemplars
procedents de Menut.
Amb l’objectiu de diversificar les masses forestals presents al parc s’han plantat
espècies pròpies de la zona (alzina, arbocera, murta o pins) en diferents
parcel·les i repoblacions ja existents del parc. A més a més, durant l’estiu es
varen regar les repoblacions forestals més recents.
Finalment s’han retirat els protectors d’algunes repoblacions realitzades en
anys anteriors, en què les plantes havien mort.
Al llarg de l’any l’Ibanat va fer la
revisió del tancament del puig des
Corb per condicionar-lo com a la
segona zona del Bosc TUI. Després de
l’estiu va iniciar els treballs de
repoblació d’aquesta zona.
Es
preveu que a finals de 2014 el
projecte quedi executat totalment
amb les 57.000 plantes que establien
el conveni entre la Conselleria i TUI.

Retroaranya al puig des Corb

Un dels principals objectius d’aquest programa és reduir el nombre de cabres
assilvestrades fent-ne un control selectiu per part dels agents de Medi Ambient.
Recordem que el principal problema del parc quant a espècies al·lòctones és
l’elevada presència de la cabra assilvestrada (Capra hircus), doncs suposa
una greu amenaça per a la vegetació i la conservació de nombroses espècies
de plantes endèmiques i de distribució reduïda. Per tant, resulta indispensable
disminuir la seva densitat fins a nivells compatibles amb la regeneració forestal i
la conservació de la biodiversitat.
Durant el 2013 els agents de medi ambient de la Conselleria, juntament amb
personal del COFIB i del Servei de Protecció d’Espècies, han fet vàries batudes
que han suposat l’eliminació de 407 exemplars, i faltarien les dades dels
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exemplars abatuts per treballadors de l’Ibanat. Des de que es va iniciar el
control de cabres a l’any 2001 s’han eliminat un total de 3.545 exemplars, amb
un promig anual de 253 cabres abatudes. Els resultats d’aquesta actuació ja
són apreciables sobre la vegetació, doncs s’observen menys arbres menjats i
una major presència de pins joves.

3.1.4 Programa de conservació de la fauna
L’objectiu d’aquest programa és el de conservar, mantenir i incrementar el
nombre d’espècies animals que destaquen pel seu grau d’amenaça o
singularitat, especialment les endèmiques i les de distribució reduïda, afavorint
les seves poblacions i els hàbitats que ocupen.
Recuperació d’aus carronyaires
Un dels objectius prioritaris del parc en relació a la recuperació de fauna és el
d’afavorir la constitució de nuclis poblacionals estables de milana (Milvus
milvus) i moixeta voltonera (Neoprhon percnopterus ) a les muntanyes de
Llevant, dues espècies d’aus carronyaires amenaçades.
Al llarg de 2013 s’ha continuat amb les aportacions periòdiques de carn a les
dues menjadores ubicades al parc, doncs a través de l’alimentació s’estimula
la recuperació de la població d’espècies carronyaires. Durant l’època de cria
dels rapinyaires aquestes aportacions s’han realitzat amb una major
freqüència. Així mateix, durant el mes de maig de 2013 es varen fer treballs de
neteja de la parcel·la del Corral des Tabac per mantenir la menjadora en
condicions òptimes.
Per altra banda, durant tot l’any s’han seguit registrant les dades aportades per
les càmeres fotogràfiques instal·lades a les menjadores, que permeten fer un
seguiment de les espècies que utilitzen les menjadores, tant les rapinyares com
altres animals que s’alimenten de carronya com la gavina, el corb , la geneta,
el mart, etc.
Enguany, com en anys anteriors, s’ha constatat la presència de la parella de
moixeta voltonera que habita les muntanyes del Parc (l’única que cria a
Mallorca).
Reintroducció de la milana
Des de la seva declaració al 2001, el Parc ha fet un esforç considerable en el
projecte de reintroducció de la milana, espècie catalogada en perill d’extinció
i que va desaparèixer com a nidificant de les muntanyes d’Artà els anys 80.
Entre 2002 i 2011 varen alliberar al parc 64 individus joves aplicant la tècnica de
hacking amb la finalitat d’establir un nucli reproductor estable a la zona,
objectiu del pla de recuperació de la milana, aprovat l’any 2008.
Des de l’any 2012 ja no s’alliberen exemplars joves al parc i, per falta de
personal i de pressupost, tampoc no es fa un seguiment de l’espècie tan
exhaustiu com abans. Aquesta mancança fa que els importants esforços
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realitzats durant tants d’anys es puguin veure perjudicats, doncs el seguiment
d’exemplars marcats amb emissor és una ajuda essencial a l’hora de conèixer
el seu comportament i també localitzar les milanes ferides o mortes pel verí, la
principal causa de mortalitat.
Durant el mes de maig nasqué 1 poll
de milana. És el cinquè any
consecutiu que l’espècie cria al parc
natural d’ençà que s’inicià el
projecte. Fins ara, la parella nidificant
ha surat un total de 10 polls volanders,
que en el seu moment varen ser
identificats amb marques alars i
emissors per poder fer el seguiment de
la seva evolució. També va ser
marcat el poll nascut al 2013.
Marcatge del poll de milana

Recuperació de l’àguila peixatera
L’any 2012, l’àguila peixatera, una de les aus més emblemàtiques i
amenaçades de les Illes Balears, va tornar a criar al parc natural després de
més de 20 anys. Es tenia coneixement de dos nius ocupats històricament a la
costa d’Artà i des de la declaració del parc s’ha estat treballant per recuperar
l’espècie com a reproductora. Entre les tasques realitzades durant 2013,
destaquen la vigilància del niu ocupat i el registre d’observacions.
A la primavera es va poder observar com una parella va triar novament el niu
condicionat al 2011-2012 per criar-hi. La parella va tenir un poll, tot i que
finalment no va surar.
La protecció de l'hàbitat de reproducció mitjançant la figura legal de reserva
natural i la protecció de l’àrea marina com a reserva marina, han estat claus
en el retorn d'aquesta espectacular au als penya-segats de la costa d'Artà, un
dels territoris més ben conservats de l’illa. El reduït nombre d'exemplars a les Illes
Balears fa que la recolonització de territoris abandonats sigui especialment
difícil.
La presència de la milana, la moixeta voltonera i l’àguila peixatera com a
espècies reproductores incrementa el valor ecològic i científic del parc natural
contribuint decisivament en la conservació de la biodiversitat , principal
objectiu d'un espai natural protegit. Per altra banda la presència cada
vegada més important d’aquestes aus farà més atractiva la visita per als
amants de la naturalesa i especialment per al turistes ornitològics o
"birdwatchers", un col·lectiu que en el darrer any ha incrementat les seves
visites al parc.
Recuperació de la tortuga mediterrània
El Parc natural és un espai idoni per a l’alliberament de la tortuga de terra
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(Testudo hermanni), tant pels seus ambients de garriga, com per la presència
d’abeuradors naturals i artificials i per l’absència de trànsit motoritzat.
Cal dir que el seguiment de la població d’aquesta espècie consisteix en la
recollida i processament de les dades obtingudes a través de les observacions
realitzades pels visitants i personal del Parc. També s’han recollit exemplars que
alguns ciutadans han portat a l’oficina del parc. Aquestes tortugues s’han
enviat al COFIB.
Les actuacions de conservació de l’espècie són el manteniment d’abeuradors
amb aigua durant tot l’estiu instal·lats estratègicament i la conservació
d’ambients oberts sense llaurar, òptims com a hàbitat per a les tortugues.
Recuperació de la població de calàpet
El calàpet (Bufo balearica) és un amfibi terrestre que sòl criar a basses i dipòsits
d’aigua antròpics, es troba estès pràcticament per tot el territori Balear i
extingit a les Pitiüses. A les muntanyes d’Artà així com a la resta de Mallorca
actualment mostra una clara regressió a causa de la pèrdua de llocs de
reproducció deguda a l’abandonament de les pràctiques agrícoles i
ramaderes tradicionals.
Durant l’any s’ha realitzat un seguiment de la major part dels punts d’aigua del
parc per confirmar la presència i la seva reproducció. Segons les observacions
realitzades, la zona on es manté una població reproductora permanent
correspon amb la conca del torrent de Galleric, on les condicions són més
variables ja que la duració de l’aigua i per tant les possibilitats de completar el
cicle depenen de les pluges.
D’altra banda, elements artificials com basses i piques, hàbitats també de
l’espècie, s’han revisat periòdicament i s’han mantingut amb aigua durant
l’estiu.

Bassa de s’Alqueria

Cabots de calàpet

Reintroducció del ferreret
El ferreret (Alytes muletensis) és un amfibi endèmic de Mallorca, en perill
d’extinció, que ha vist reduïda la seva àrea de distribució a uns pocs torrents
de la Serra de Tramuntana.
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Un dels objectius del Pla de Recuperació del ferreret és la recuperació de
noves localitats per a l’espècie. En aquest sentit, a finals de 2011 es va estudiar
la possibilitat de reintroduir el ferreret al parc natural, i es va considerar viable.
Per aquest motiu, en col·laboració
amb el Servei de Protecció d’Espècies
durant el 2012 es va condicionar un
punt d’aigua existent al parc com a
hàbitat per a l’espècie i s’hi varen
amollar 75 larves. Durant el 2013 s’ha
fet
un
seguiment
d’aquesta
reintroducció i, després de fer algunes
millores al punt d’aigua, s’ha reforçat
la població amb 50 noves larves de
l’espècie.

Larves de ferreret

3.1.5 Programa de recuperació del patrimoni etnològic
L’objectiu del programa és recuperar els elements de valor etnològic existents
al Parc, com marjades, parets seques i altres elements patrimonials, com
síquies, abeuradors o safareigs, que s’hagin anat degradant amb el pas del
temps. També s’inclouen dins el programa les tasques per evitar la degradació
d’edificacions com s’Alqueria Vella de Dalt o les cases des Verger.
Per falta de pressupost no s’han pogut dur a terme cap de les actuacions
proposades en el programa anual de 2013.
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3.2 Àrea d’agricultura i ramaderia
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3.2.1 Programa de gestió del ramat oví
Les finques públiques del Parc natural estan inscrites al registre d’explotacions
amb el nom d’Aubarca 006-IB-0000065.
El Parc disposa actualment d’un ramat format per unes 150 ovelles de la raça
autòctona mallorquina blanca. Els animals estan repartits en dues guardes, la
d’Albarca i la de s’Alqueria/es Verger, amb un sistema de producció en
extensiu.
Durant el 2013 s’ha reduït la càrrega ramadera de la guarda d’Albarca fins als
50 exemplars actuals, suprimint les reproductores més velles i de tipologia
indefinida.
La presència del ramat contribueix al manteniment del mosaic de paisatges
de l’espai, afavorint la biodiversitat del parc.
L’explotació està inscrita al Consell Balear de Producció Agrícola Ecològica
(CBPAE), el que condiciona totes les actuacions agrícoles i ramaderes que es
realitzen i que sense és el millor model de gestió d’un espai com el parc
natural.
Seguidament es mostra una relació
de les tasques executades:
Maneig i alimentació del bestiar.
Sembra de farratges per alimentar
les ovelles. S’han conreat unes 35
ha, amb una mescla d’ordi, civada
i favó ecològics.
Manteniment dels tancaments del
Parc, i de les dependències
associades al ramat (sestadors,
corrals, abeuradors).
Control sanitari (vacunacions), i
altres actuacions necessàries per al
correcte estat de les ovelles
(tondre, esmorcar, etc.).

Durant l’any 2013 s’han venut 157
mens i 33 ovelles per un import total
de 6.551,59 euros.

Vacunació del ramat d’ovelles del parc

3.2.1 Programa de manteniment i millora de cultius
S’inclouen les actuacions relacionades amb el manteniment dels arbres fruiters
de secà que conformen el paisatge agrícola mediterrani. En el cas del parc
natural aquest arbres per ordre d’abundància són l’olivera, l’ametler, el
garrover i la figuera.
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Cal recordar que a les marjades des Verger, una de les zones del Parc amb
major disponibilitat d’aigua, hi ha uns 60 arbres fruiters de reguiu, sembrats l’any
2011. Bàsicament es tracta de pomeres, pruneres i pereres que també
requereixen de diferents actuacions de manteniment.
Durant l’any 2013 s’han desenvolupat les següents tasques:
Treballs de poda, especialment d’ametlers i oliveres.
Treballs d’empelt de garrovers amb varietats locals a s’Alqueria Vella i a la
Vall des Verger.
Treballs d’eliminació i retirada de vegetació natural invasora de les terres de
cultiu (especialment garballons i mates) per conservar el caràcter agrícola
de les parcel·les.
Durant els mesos d’estiu s’han regat de forma periòdica les repoblacions de
garrovers, figueres i arbres fruiters realitzades en els darrers anys
Quant a la recollida d’ametles, enguany se n’han collit 584 kg.
Dins aquest programa s’inclou el
projecte “Conservació agrícola i
natural al parc natural de Llevant”,
finançat per l’Obra Social La Caixa,
amb un import total de 23.171,50
euros, que ha consistit en la
realització, per part de s’Estel de
Llevant, d’un tancament al sementer
del Puig Figuer de s’Alqueria Vella, el
qual s’habilitarà per a la producció
de farratge per al ramat, i en el
manteniment
i
millora
dels
tancaments ramaders existents.

Brigada de s’Estel de Llevant instal·lant el
tancament
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3.3 Àrea d’ús públic i educació ambiental
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Aquesta àrea de gestió agrupa totes aquelles actuacions encaminades a
garantir un ús públic de qualitat compatible amb la conservació dels valors del
Parc natural, i fomentar el coneixement del Parc natural i de la gestió que s’hi
realitza.

3.3.1 Programa d’informació i atenció al públic
Els principals objectius d’aquest programa són:
Donar a conèixer als visitants les possibilitats d’ús públic del parc, així com
informar sobre els valors naturals i culturals i la normativa que cal complir.
Millorar el coneixements sobre el perfil dels visitants del parc per tal d’ajustar
els serveis oferts a les necessitats dels usuaris.
A les cases de s’Alqueria Vella, actual centre d’informació i oficines del parc,
s’hi varen atendre un total de 8.030 persones durant l’any 2013, repartits de la
següent manera entre mesos i percentatge de residents i turistes:
MES
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total 2013

VISITANTS
458
522
1137
1114
1022
563
307
393
704
901
416
493
8030

% RESIDENTS
61
48
58
34
29
36
23
30
22
35
65
72
41,96%

% TURISTES
39
52
42
66
71
64
77
70
78
65
35
28
58,04%

La xifra de visitants atesos al centre d’informació ha estat molt similar a la
registrada el 2012, de 8.252 persones. L’horari d’atenció al públic al centre
d’informació ha estat diàriament entre les 8 i les 15 h i per part de les
informadores s’ha facilitat el material informatiu (tríptics i fulletons d’itineraris)
que els visitants han demandat.
D’acord amb les dades aportades pels propis visitants, les seves nacionalitats
eren les següents:
NACIONALITAT
Espanyols
Alemanys
Britànics
Francesos
Altres procedències
Procedència desconeguda
TOTAL

NOMBRE DE VISITANTS
3.415
2.980
428
418
386
403
8.030
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Algunes de les visites en grup destacades d’aquest 2013 han estat les següents:
 22/03/13 Grup Escola Equitació Son Menut
 27/03/13 IES Artà (250 alumnes)
 29/03/13 Itinerari fins al refugi de s'Alzina d'una usuària de cadira Joellete,
amb l'ajut de voluntaris de la Creu Roja
 19/04/13 Club d'Equitació de Son Menut
 21/04/13 Excursió Grup excursionista de Calonge
 24/04/13 80 ciclistes de l'Agència Europea Espacial fan una ruta amb BTT
 27/04/13 Grup de 13 turistes amb guia visiten el Parc
 07/05/13 Grup de 25 turistes amb guia visiten el Parc
 17/05/13 Club d'Equitació de Son Menut
 23/05/13 Grup IES Llorenç Garcies, mòdul d’activitats físicoesportives

Grup de ciclistes a s’Alqueria Vella

Des del trasllat de l’oficina des del poble d’Artà fins al parc, realitzada a finals
de 2012, les tramitacions de llicències de caça i pesca es deixaren de fer. El
registre oficial de la CAIB també deixà d’estar disponible.
Per tal d’arribar a una major quantitat de gent i mantenir-la informada, s’ha
estat actualitzant de forma periòdica el bloc del parc natural de Llevant
(http://www. parcnaturaldellevant.blogspot.com), on es pot trobar informació
general del parc, els itineraris, les activitats d’agenda, l’oferta educativa
escolar, activitats de voluntariat, etc. Tota aquesta informació també ha estat
disponible al web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
www.balearsnatura.com
La metodologia de recollida de dades que realitza diàriament el personal del
Parc consisteix en emplenar uns fulls on s’anoten dades com nacionalitat, hora
d’entrada a l’espai, tipologia dels grups, etc. Amb les dades es fan resums
setmanals i mensuals.
Per complementar les dades recollides pel personal, el parc disposa de dos
comptadors sísmics automàtics ubicats als portells dels dos camins principals
d’accés a l’interior de l’espai natural protegit: el camí dels Presos i des Verger.
Els aparells tenen uns dispositius que detecten i compten les persones cada
cop que els trepitgen. Pel que fa a 2013, cal assenyalar que només hi ha dades
registrades des del mes d’agost degut a una averia en els comptadors.
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L’estimació de persones que han passat per aquests dos accessos des d’agost
a desembre de 2013 ha estat de 14.295, repartides entre 8.240 per l’accés del
camí dels Presos i 6.055 per l’accés del camí des Verger.
És important destacar que amb els sistemes i mecanismes descrits no es poden
comptar tots els visitants del parc, perquè part dels usuaris entren a l’espai
natural protegit per altres camins (el de la costa o el de l’ermita de Betlem), on
és gairebé impossible realitzar-ne el recompte.
Cal recordar que s’han de comptar com a visitants del parc els usuaris dels 3
refugis i la zona d’acampada, que conformen un important percentatge del
total de visitants del parc natural, ja que aquest és de cada cop més una de
les zones més reconegudes de Mallorca per a la pràctica de l’excursionisme.
Un total de 3.848 persones pernoctaren en aquests equipaments entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2013 (1.885 a s’Arenalet, 564 a la casa dels
Oguers, 365 al refugi de s’Alzina i 1.034 a la zona d’acampada).

3.3.2 Programa de senyalització i manteniment dels itineraris
L’objectiu principal és garantir que hi hagi la informació orientativa necessària
per poder arribar al parc, i que la xarxa d’itineraris del parc, així com la seva
senyalèctica, estiguin en bon estat per als excursionistes.
Fins al juny de 2013 la brigada del parc ha duit a terme les tasques de
manteniment necessàries dels itineraris existents, netejant la vegetació
excessiva que hi havia en distints trams dels itineraris i reparant la senyalització
que s’havia fet malbé. Així mateix, a finals de 2013 es van iniciar els treballs de
condicionament d’un nou itinerari autoguiat del puig des Corb per visitar el
nou bosc TUI.

3.3.3 Programa d’interpretació i educació ambiental
L’objectiu d’aquest programa és donar a conèixer a la població, tant escolar
com adulta, el Parc natural, els seus valors patrimonials i fomentar els usos i
actituds respectuosos amb el medi ambient.
L’educació ambiental formal, dirigida a les escoles, pretén que, a més
d’adoptar actituds respectuoses i assimilar coneixements sobre el medi natural,
els alumnes coneguin el Parc natural de Llevant i l’apreciïn com a part del seu
propi patrimoni, per la qual cosa el Parc fa un esforç per arribar sobretot a la
població escolar de la comarca de Llevant.
Els centres docents artanencs han rebut per tercer any consecutiu l’oferta
didàctica “El nostre Parc”, que complementa les visites al Parc amb tallers i
activitats realitzades a les escoles. A més, el 2013 hi ha hagut dos centres de
Capdepera que s’han afegit a aquest programa. Les activitats que s’han ofert
dins aquest programa han estat:


Un parc de conte (educació infantil)
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Exploradors de la natura (1r cicle de primària)
Els animals i les plantes i el seu entorn (2n cicle de primària)
Les persones a la natura (3r cicle de primària)

L’itinerari guiat que s’ha ofert durant el 2013 a tots els nivells a partir de 3r cicle
de primària ha estat el que uneix les cases de s’Alqueria Vella, el Campament
dels Soldats i les cases des Verger, que conforma la proposta educativa
titulada “Entre dues valls”.

Activitat escolar sobre l’anellament d’ocells

Les activitats d’educació ambiental escolar organitzades pel Parc natural el
2013 es poden resumir en el quadre següent:
Activitat
Itinerari guiat al parc
Activitat a l’escola (programa “El nostre Parc”)
TOTAL

Nombre
d’activitats
5
22
27

Nombre
d’alumnes
156
475
631

Cal assenyalar que a finals de 2013 es va començar un petit jardí botànic al
costat del centre d’informació de s’Alqueria Vella, amb plantes representatives
del parc, que servirà com a recurs educatiu i interpretatiu per a les visites
escolars
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3.4 Àrea de gestió dels refugis i de la zona
d’acampada
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Aquesta àrea inclou les tasques necessàries per al manteniment de la zona
d’acampada i dels refugis del parc (s’Arenalet, els Oguers i s’Alzina) i per a
continuar oferint els mateixos serveis oferts fins ara (lloguer de llençols i
tovalloles, transport de menjar i tendes d’acampada, subministrament de
llenya, etc). Cal esmentar que des de l’1 de juny de 2013 els refugis i la zona
d’acampada del parc han passat a gestionar-se totalment des de l’Ibanat.

3.4.1 Programa
associades

de

manteniment

dels

refugis

i

infraestructures

L’objectiu d’aquest programa és mantenir en bon estat de conservació els
edificis que s’ofereixen com a refugis, així com les instal·lacions associades a
aquests (plaques solars, dipòsits d’aigua, fosses sèptiques, etc.) i la zona
d’acampada.
Els encarregats dels refugis (3 en plantilla) són els que s’encarreguen del
manteniment de les infraestructures dels refugis i de la zona d’acampada. Així
mateix, durant el mes de gener i la primera quinzena de febrer, en què els
refugis estan tancats al públic, es fan les reformes necessàries.
Durant el 2013 s’han efectuat les actuacions de manteniment següents:
 Tractament de fustes (portes, persianes, bigues interiors, etc.)
 Treballs de pintura de les parets als tres refugis.
 Tractament amb oli de les portes exteriors dels refugis per a millorar-ne l’estat
de conservació.
 Revisió de les gomes de la instal·lació de butà dels tres refugis.
 Instal·lació de comptadors d’aigua als aljubs dels Oguers i Penya Roja per
controlar el consum d’aigua.

3.4.2 Programa de gestió dels serveis dels refugis
La finalitat d’aquest programa de gestió ha estat oferir els mateixos serveis que
en els darrers anys.
Les tasques de gestió quotidiana dels
refugis, que duen a terme els
encarregats (amb el suport puntual
d’altre personal del parc), inclouen la
recollida i transport de queviures i
tendes d’acampada dels usuaris, la
distribució de les habitacions i
lliurament de claus, el manteniment i
neteja dels equipaments i recursos
(habitacions, plaques solars, cuines,
geleres, llenyers, butà...), venda de
llençols i tovalloles i subministrament
de llenya.

Refugi de la casa dels Oguers
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Les reserves es gestionaren telefònicament de 10h a 14h de dilluns a divendres,
de l’1 de gener al 31 de maig des de l’oficina d’Artà i a partir de l’1 de juny des
de les oficines de Palma.
En total han pernoctat al Parc 3.848 persones, distribuïdes temporalment entre
els caps de setmana de dia 15 de febrer a 30 d’abril i de 16 d’octubre al 31 de
desembre, i diàriament entre l’1 de maig i el 15 d’octubre. Els mesos de major
afluència són els de l’estiu. Així i tot, el total d’usuaris entre refugis i zona
d’acampada no ha estat molt allunyat de les xifres dels darrers anys.
Per refugis, el que té una major afluència de visitants és el de s’Arenalet, amb
1.885 usuaris, que a l’estiu s’omple cada dia, i a més és el que té major
capacitat. Va seguit de la zona d’acampada, també vora la mar, amb 1.034
usuaris. Els Oguers ha tengut 564 usuaris, mentre que la casa de S’Alzina, ha
tengut 365 usuaris. Tot seguit podem veure representat en un gràfic l’evolució
del n0mbre d’usuaris dels refugis durant el període 2002-2013.

La gestió dels refugis i la zona d’acampada ha proporciona uns ingressos
importants a l’administració, que el 2013 han estat de 77.920,12 €. Aquesta xifra
és sensiblement inferior a la registrada en altres anys. Aquesta baixada es deu
al fet que molts usuaris només queden una nit (sobretot el dissabte), en lloc de
quedar-ne dues (divendres i dissabte) com solien fer en anys anteriors.

3.4.3 Projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques al refugi de
s’Arenalet
Aquest projecte no s’ha pogut dur a terme dins el 2013 i es preveu la seva
execució per al 2014.
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3.5 Àrea d’investigació i seguiment
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Aquesta àrea inclou les tasques que es duen a terme per a la investigació i el
seguiment de les espècies i ecosistemes del Parc natural, així com també
investigacions de caire històric i etnològic.

3.5.1 Programa de seguiment d’hàbitats i espècies
Entre els objectius d’aquest programa hi destaquen el control de l’estat dels
hàbitats i espècies per detectar si es produeixen canvis o tendències
relacionades amb les mesures de gestió aplicades.
Les sortides de camp del personal tècnic del parc han permès fer un
seguiment de diversos paràmetres ambientals i de l’estat de les poblacions
més significatives d’aquest espai protegit, tot i que a partir de juny de 2013,
arran de la integració d’ENB dins Ibanat i de la nova estructuració del personal
dins l’empresa, aquest seguiment s’ha vist reduït de manera considerable.
Atenent als cicles biològics de les diferents espècies que habiten el Parc, s’han
anat recopilant diferents dades, entre les que destaquen:
L’estat de les caixes niu per a
ocells
insectívors
i
l’èxit
d’ocupació d’aquestes.
Les observacions de tortuga
mediterrània al medi, el marcatge
d’exemplars
alliberats
i
la
comprovació de marques.
La presència de la parella de
moixeta voltonera al seu territori
de reproducció, així com la
utilització per part d’aquesta
espècie de les menjadores per
carronyaires.
Les
observacions
d’activitat
reproductora
de
l’àguila
peixatera i la confirmació de la
cria i l’èxit d’aquesta.
Les observacions dels resultats del
descastament de la cabra orada.

Sortides en embarcació per al
seguiment d’aus marines.
Marcatge dels polls de milana i
seguiment de joves i adults.
Seguiment de la presència de
rapinyaries diürns (falcó, esparver i
xoriguer).

Recompte i seguiment de milanes

3.5.2 Programa de foment de la investigació al parc
Entre els objectius d’aquest programa s’hi troben la potenciació de noves vies
d’investigació dins el Parc, l’obtenció de nova informació científica que pugui
ser útil per a la gestió de l’espai o reforçar els vincles de col·laboració amb els
centres d’investigació. En el marc del programa SAC (Seguiment d’ocells
comuns) iniciat al 2003, el GOB ha continuat amb personal voluntari fent
transsectes per establir l’abundància d’ocells migratoris. També s’han realitzat
les pràctiques de camp de l’assignatura “Operacions bàsiques de camp” de
Biologia de la UIB.
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3.6 Àrea de participació
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L’àrea de participació inclou totes les actuacions dirigides a difondre el parc
entre la població, així com fomentar la seva integració dins la societat,
especialment la local.

3.6.1 Programa de comunicació
L’objectiu d’aquest programa és el de donar a conèixer el Parc a la societat,
així com les seves possibilitats d’ús públic i les activitats de gestió realitzades.
Al llarg de 2013 s’han publicat diverses notícies o articles relacionats amb el
Parc a la revista local Bellpuig i a la revista digital Cap Vermell. A més, de
moltes activitats o noticies destacades del parc s’ha fet el pertinent comunicat
de premsa per part de la Conselleria, el qual sovint ha estat recollit als diaris.
Al llarg de 2013 s’han publicat en premsa notícies, comunicats i articles diversos
que d’una manera o altra parlaven del parc.

3.6.2 Programa Comarca
Les agendes d’activitats participatives de 2013 han comprès activitats
destinades al públic general, al públic infantil i també a altres sectors específics
de la població.
El parc ha organitzat 7 activitats d’agenda que han comptat amb la
participació de 26 persones. Les activitats organitzades han estat les següents:
Les fonts i els sistemes hidràulics del parc (26 de gener, 4 participants)
Pujada a en Porrassar (2 de març, 2 participants)
Itinerari ornitològic al parc (3 de març, 10 participants)
Volta als Establits: visita guiada (23 de març, 0 participants, activitat
suspesa)
T’agrada la mel? (26 d’abril, 6 participants, activitat suspesa)
Les fonts i els sistemes hidràulics del parc (4 de maig, 0 participants,
activitat suspesa)
Taller de tosa a s’Alqueria Vella (25 de maig, 4 participants)
Per tant, d’aquestes 7 activitats, 2 es varen haver de suspendre per manca
d’inscrits.
Podem apreciar l’evolució d’aquests últims cinc anys pel que fa a nombre
d’activitats dutes a terme i quantitat de gent a què arriben:
Any
2009
2010
2011
2012
2013

Activitats
d’agenda
11
15
18
23
7

Nombre de
participants
457
650
805
731
26
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Es pot observar que el fet d’haver introduït una taxa per assistir a les activitats
d’agenda ha repercutit molt negativament en la participació i ha provocat
una disminució molt considerable del nombre d’inscrits.
Tot
i
que
aquestes
activitats
inicialment s’organitzen per donar a
conèixer i apropar les actuacions del
Parc natural a la població de la
comarca de Llevant, des de que la
seva difusió es fa a través d’Internet
(web institucional, xarxes socials, bloc
del Parc i correu electrònic), els
participants en aquestes són de tota
l’illa.

Activitat d’agenda de tast de mel

3.6.3 Programa de voluntariat
Enguany s’han realitzat al Parc quatre jornades de treball amb voluntaris, que
han donat la possibilitat de participar en la gestió ambiental d’aquest espai a
un total de 110 persones. Les actuacions desenvolupades han estat les
següents:
-

Neteja de la costa, per part d’un grup de 22 voluntaris de l’IES Portocristo
(dia 21 de juny).
Neteja de la platja i manteniment d’una repoblació forestal, per part d’un
grup de 25 voluntaris de l’IES Capdepera (27 de maig).
Neteja de la platja i de la zona d’acampada de s’Arenalet, per part d’un
grup de 22 voluntaris de l’entitat Agrupament Jaume I (del 6 al 10 d’agost).
Neteja de la platja i del sistema dunar de s’Arenalet, per part d’un grup de
41 voluntaris del GOB (28 d’octubre).

Així mateix, degut al mal temps es va haver d’anul·lar el voluntariat de
l’Associació s’Alzina previst per al dia 12 de gener, en què s’havien de realitzar
tasques de repoblació forestal a s’Alqueria Vella.
Els
quatre
àmbits
d’actuació
principals del voluntariat ambiental
que es fa al parc, dins dels quals s’han
d’inscriure les activitats que duen a
terme els voluntaris, són els següents:
conservació de la flora i fauna i
restauració
dels
ecosistemes;
conservació
i
restauració
del
patrimoni
cultural
i
etnològic;
activitats d’ús públic i educació
ambiental;
i
manteniment
d’infraestructures i equipaments.

Voluntariat ambiental de l’IES Capdepdera
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Els refugis (s’Arenalet, els Oguers i s’Alzina) i la zona d’acampada del Parc
poden ser utilitzats pels voluntaris sempre que sigui possible i amb l’autorització
pertinent.

3.6.4 Programa de col·laboració amb altres entitats
L’objectiu d’aquest programa és col·laborar amb institucions educatives
perquè els estudiants puguin dur a terme un període de pràctiques al parc així
com organitzar o participar en accions formatives per a estudiants o
treballadors de diferents sectors econòmics relacionats amb el parc. També
s’inclouen dins aquest programa la col·laboració amb diferents institucions
com el Consell de Mallorca, per a l’adequació i senyalització de la GR222, o
amb l’Ajuntament d’Artà, amb el Pla turístic Artà Sorprèn.
Durant el 2014 es va donar suport a l’estudiant de magisteri Margalida
Guiscafrè en un treball de curs de la carrera, així com a un grup d’universitàries
alemanyes que realitzaren un treball sobre l’ús públic als espais naturals
protegits. Així mateix dia 21 d’abril es va realitzar una sessió pràctica de
conducció de cadires Joellete per part de la Creu Roja.

3.6.5 Programa de Junta Rectora i Autoritat de Gestió
En data 6 de març es va celebrar una reunió de l’òrgan gestió del parc
(Autoritat de Gestió) i de l’òrgan consultiu (Junta Rectora).
Durant la sessió de l’Autoritat de Gestió es va proposar i aprovar una
modificació dels membres que conformen tant la pròpia Autoritat de Gestió
com la Junta Rectora del parc, per adaptar-la a l’àmbit territorial actual de
l’espai natural protegit.
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3.7 Àrea de manteniment
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3.7.1 Programa de manteniment general del parc
Al llarg de 2013 i incloses dins aquest programa, la brigada de conservació del
Parc i altres brigades d’Ibanat han realitzat les tasques de manteniment que es
fan habitualment al Parc, com són la revisió d’algunes fonts i piques, la
reparació d’alguns marges o parets seques, la neteja de camins i àrees més
accessibles als visitants, més totes aquelles actuacions esmentades en apartats
anteriors (tasques de prevenció d’incendis, conservació de repoblacions,
conservació d’espècies, control d’espècies al·lòctones, etc.)
Per altra part, s’han efectuat millores en alguns itineraris, netejant la vegetació
de les voreres dels camins i altres zones. També han fet tasques de
manteniment i substitució de senyalització.
Per una altra banda, també s’han realitzat feines encaminades a conservar en
bon estat els equipaments i a mantenir en unes condicions paisatgístiques
adequades els tancats i els camps.
Algunes de les tasques realitzades per
la brigada del Parc natural que més
incidència poden tenir en les visites
pel que fa als efectes visuals que
tenen són l’elaboració i instal·lació de
barreres i portells de fusta i la
substitució de tancaments en mal
estat, i el manteniment de les
edificacions
del
parc
i
el
condicionament del seu entorn.
Instal·lació d’un nou tancament al parc
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3.8 Àrea de vigilància
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Aquesta àrea inclou les actuacions de vigilància que es duen a terme al parc
per garantir la conservació dels seus valors naturals i el compliment de la
normativa.

3.8.1 Programa de vigilància
La funció de vigilància l’ha realitzada l’agent de Medi Ambient destinat al
parc, que s’encarrega de detectar els incompliments de la normativa vigent i
té la potestat d’aixecar actes en cas d’infracció.
Fins al mes de juny de 2013 la funció de vigilància també era realitzada per un
zelador d’espais naturals, que posteriorment va passar a la brigada de gestió i
manteniment dels refugis.
Cal destacar que dins del parc hi havia una torre de vigilància d’incendis al
puig de sa Tudossa, gestionada per l’Institut Balear de la Natura, que durant
l’any deixà de tenir cobertura i quedà substituïda per una càmera de
vigilància.
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3.9. Àrea d’administració
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L’àrea d’administració conté els recursos materials i les actuacions
administratives necessàries per al bon funcionament del Parc natural.

3.9.1 Programa de gestió administrativa
Des de les oficines de s’Alqueria Vella s’han realitzat totes les gestions
administratives necessàries per al bon funcionament de la gestió del Parc.
A més de l’atenció directa a les persones que s’hi adrecen amb motius molt
diversos, s’han redactat un total de 31 informes/autoritzacions al llarg de 2013.
Els motius que han requerit informe de l’equip de gestió es detallen en el
quadre següent:
TIPUS D’INFORME
Informes per a activitats esportives, d’oci o
turístiques
Informes vinculats a la recollida de palmes de
garballó i altres
Informes sol·licitats per particulars, entitats o
administracions per a col·laboracions i per a la
investigació
Altres informes o comunicacions

QUANTITAT
9
7
10
5

3.9.2 Programa de formació i documentació
Entre els objectius d’aquest programa s’hi troba disposar d’un equip de
treballadors format i capacitat per a la gestió i planificació de l’espai natural
protegit.
El 2013 la formació que s’ha facilitat als treballadors ha estat un curs sobre
riscos laborals els dies 17, 23 i 24 d’abril i un curs sobre primers auxilis dia 22 de
maig.
El Parc natural disposa a les oficines d’un punt especialitzat de consulta de
documentació sobre espais naturals protegits, biodiversitat i medi ambient,
tant per al públic interessat (investigadors, estudiants, etc.) com per a l’equip
de gestió. Degut a la falta de pressupost, únicament s’ha pogut mantenir
aquesta biblioteca, sense poder afegir al seu fons noves adquisicions de
publicacions relacionades amb la gestió dels espais naturals protegits.

3.9.3 Programa d’equipament
Durant el 2013 s’han adquirit les eines i el material que s’ha considerat
necessari per al bon funcionament del parc natural, tant per a l’oficina com
per a la brigada i els refugis.
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3.9.4 Programa d’adequació de l’oficina de s’Alqueria Vella de Baix
El trasllat de l’oficina a les cases de s’Alqueria Vella de Baix, a finals del 2012, va
suposar tenir unes mancances importants quant a falta de cobertura
telefònica i internet i falta de calefacció, problemes que encara no s’han
solventat.
Per altra banda, durant l’any 2013
es va instal·lar una antena de
telefonia
amplificadora
de
freqüència i diversos focus de llums
en diferents sales de les cases per
millorar la il·luminació i facilitar la
feina dels treballadors. També es
varen eliminar els rosegadors que hi
havia a les cases i que afectaven
els materials emmagatzemats i
suposaven un risc per a la salut.

Antena de telèfon a s’Alqueria Vella
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