
 
 
 

 
 

El projecte manté la tipologia tradicional de l’edifici i alhora 
l’adapta a les persones amb mobilitat reduïda 

 

 
“la Caixa” i la Conselleria de Medi Ambient 

reformen i amplien ca s’Amitger, a Lluc, com  
a nou centre d’interpretació de la Serra de 

Tramuntana 
 

•••• El conseller de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes 
Balears, Gabriel Vicens, Joan Ramon Fuertes, director executiu 
territorial de “la Caixa” a les Balears i Enric Banda, director de 
l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de Fundació “la Caixa”,  
presenten avui la reforma i ampliació de ca s’Amitger, a Lluc, com a 
nou centre d’interpretació de la Serra de Tramuntana. 
 
•••• Aquest projecte, que s’emmarca en el conveni de col·laboració 
entre l’Obra Social “la Caixa” i el Govern de les Illes Balears, ha 
suposat una inversió de més d’1.882.000 euros per part de l’entitat 
financera destinats a la reforma i el contingut de la futura exposició 
permanent. Així doncs, el centre serà més funcional i s’adaptarà a 
les necessitats actuals per a complir el seu objectiu de divulgar 
entre residents i turistes els valors ecològics i culturals del Paratge 
Natural de la Serra de Tramuntana. 
 
•••• La rehabilitació intenta mantenir el màxim nombre d’elements 
originals de l’edificació, minimitzar l’impacte sobre l’entorn i 
eliminar barreres arquitectòniques per a facilitar l’accés a tots els 
visitants. 
 

Lluc, 21 de març de 2011.- La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i 

l’Obra Social “la Caixa” col·laboren en la reforma i ampliació de l’edifici de 

ca s’Amitger, molt a prop del Monestir de Lluc, com a centre d’interpretació 

de la Serra de Tramuntana.  

 



Ca s’Amitger ja fou centre d’informació, però era necessària una profunda 

reforma de l’edifici per a complir adequadament els objectius de servei als 

visitants.  

 

Es tracta d’una antiga casa rural que es troba situada en els terrenys del 

Monestir de Lluc, al terme municipal d’Escorca. El casal es va construir al  

segle XVI i durant molts anys va ser la possessió del monestir. El 1995, fou 

restaurat mitjançant un conveni subscrit entre el Govern Balear i el Bisbat 

de Mallorca, que n’és el propietari.  

 

L’edifici es troba en un solar d’uns 2.000 metres quadrats de superfície, de 

forma irregular, contigu a l’aparcament públic existent a l’entrada del 

monestir.  

 

Objectius 
L’objectiu prioritari del centre d’interpretació de ca s’Amitger és divulgatiu, 

de sensibilització i formatiu, per apropar la Serra de Tramuntana i tots els 

seus valors a la població illenca i als turistes en general, i a col·lectius 

concrets com ara els estudiants. La infraestructura del centre havia quedat 

obsoleta i requeria una important reforma i ampliació per a ser funcional i 

estar adaptada a les necessitats actuals. L’objectiu de divulgació, 

sensibilització i formatiu es concreta en: 

 

- Transmetre als visitants les impressions i sensacions que provoca la 

Serra de Tramuntana. 

- Donar a conèixer les característiques del paratge natural. 

- Explicar la història de la presència de l’home i la vida tradicional i actual a 

les possessions i a la Serra de Tramuntana. 

- Posar en relleu les referències literàries i artístiques que el lloc ha 

inspirat. 

- Fomentar i explicar les iniciatives de desenvolupament sostenible i 

respecte a les tradicions. 

 

La Serra de Tramuntana 
La Serra de Tramuntana s’estén a la part nord de Mallorca formant una 

serralada d’uns 90 quilòmetres de llarg i uns 15 d’amplada. L’àmbit del 

Paratge Natural de la Serra de Tramuntana abraça 62.403 hectàrees 

terrestres i 1.123 marines. Es tracta d’un extens espai on coexisteixen 

valuosos elements naturals, vestigis antròpics d’altres temps i activitats 

agrícoles i ramaderes actuals, configurant un paratge de gran interès 

ecocultural.  

 



Tramuntana, en el seu conjunt, tant per la diversitat de paisatges que 

presenta com pels valors abiòtics i biòtics que hi allotja, incloent un gran 

nombre d’endemismes, constitueix un tresor natural que s’ha de conservar 

i protegir amb molta cura. 

 
La declaració de la Serra de Tramuntana com a Paratge Natural, a més de 

permetre la conservació dels seus valors naturals, facilita el gaudiment 

dels visitants locals i forans, fa possible el desenvolupament harmònic de 

les poblacions afectades i és una garantia de qualitat de vida per a les 

generacions futures. 

 

L’empresa pública Espais de Natura Balear, adscrita a la Conselleria de 

Medi Ambient i Mobilitat, té com a funcions principals la gestió i el 

manteniment dels espais naturals protegits i dels parcs naturals de les Illes 

Balears i, per tant, s’ha de fer càrrec de les tasques de conservació i 

divulgació, entre d’altres,  del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. 

 

Precisament per a complir l’objectiu de la divulgació, es considerà adient 

reformar i ampliar el centre d’interpretació de la Serra de Tramuntana per 

tal d’oferir als visitants un espai on poder trobar informació clara, completa 

i pràctica sobre el paratge natural. El centre es planteja com un recorregut 

per l’interior de l’edifici passant per espais direccionals i acompanyant el 

visitant amb expositors informatius sobre el paratge natural.  

 

El projecte 
El projecte de reforma de ca s’Amitger manté la tipologia de l’edificació, 

introduint en punts singulars un llenguatge actual, sense perjudicar la 

lectura global, i integrant-se en l’entorn. Per una part, s’ha intentat mantenir 

el màxim nombre d’elements originals, com l’estructura allargada de 

l’edifici actual, la façana i la coberta de bigues de fusta. Cal destacar 

l’adaptació enfocada a les persones amb mobilitat reduïda, evitant 

desnivells i instal·lant un ascensor de comunicació entre plantes. 

 

Els materials que s’han emprat per a la realització de les obres són 

bàsicament fusta, vidre i acer envellit. En tot moment, s’ha intentat 

minimitzar l’impacte ambiental produït sobre l’entorn. 

 

Les superfícies rehabilitades són de 270 metres quadrats a la planta baixa 

(centre d’informació i centre d’exposicions), altres 270 metres quadrats a la 

primera planta (centre d’exposicions, sala d’audiovisuals i oficina per al 

personal) i 108 metres quadrats al soterrani (sanitaris i dependències del 

personal). En total, 648 metres quadrats de superfície útil. 

 



El pressupost destinat a l’execució de les obres de reforma i ampliació més 

la instal·lació de l’exposició permanent és de 1.882.990 euros, finançats 

íntegrament per “la Caixa”. D’aquests quantitat, 1.414.610 euros 

corresponen a les obres de reforma i ampliació i la resta, 468.380 euros, al 

contingut de l’exposició permanent del centre d’interpretació. 

 

El centre d’interpretació  
El centre d’interpretació de Tramuntana se situa a Lluc, al bell mig de la 

serra, un dels llocs més visitats de Mallorca i punt de partida de nombrosos 

itineraris. Amb el centre d’interpretació, tots aquests visitants, sobretot 

turistes, tindran a la seva disposició un important punt d’informació 

ambiental. Els centres d’interpretació ajuden a la sensibilització dels 

visitants pel que fa al patrimoni natural i cultural de l’espai protegit, i 

potencien la possibilitat d’aprofundir en el seu coneixement.  

 

Un centre d’interpretació és un equipament destinat a complir els serveis 

de recepció, informació i interpretació relacionats amb l’espai natural 

protegit, els seus valors naturals i culturals i la seva gestió, així com 

d’orientació per la visita mitjançant informació de l’oferta d’ús públic. La 

informació i interpretació es realitza tant amb atenció personalitzada com 

amb exposicions interpretatives.   

 

El contingut de l’exposició del centre s’estructurarà en: 

- Un espai de presentació en el qual s’explicarà en línies generals els 

valors de la  Serra de Tramuntana. 

- Un primer àmbit en clau local que parla de Lluc i les seves particularitats. 

- Una segon àmbit sobre el temps, que parla de l’home a la Serra, la 

construcció d’un paisatge i els oficis perduts. 

- Un tercer àmbit sobre l’espai, la flora i la fauna i els valors naturals. 

- Un quart i últim àmbit sobre impressions en relació a la història i la 

cultura. 

 

A més, la major part de les activitats d’educació ambiental que es duen a 

terme a la Serra de Tramuntana en el marc del programa “Descobrim les 

illes. Passejant pels nostres espais naturals” ja tenen en compte la visita al 

centre d’interpretació amb l’objectiu de tenir una visió general sobre la 

serra i posteriorment realitzar un itinerari interpretatiu amb els educadors 

ambientals pels voltants de Lluc. Afegit a tot això, en dies de pluja, el 

centre d’interpretació servirà com aixopluc per als escolars i com a lloc on 

assistir a projeccions d’audiovisuals i desenvolupar tallers. 

 



Al centre d’interpretació de ca s’Amitger hi treballaran un tècnic, dues 

educadores ambientals i tres informadores (sistema de torns) del Paratge 

Natural de la Serra de Tramuntana. 

 

Divulgació dels valors de la Serra de Tramuntana  
D’altra banda, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i “la Caixa” han 

editat material divers de divulgació dels valors naturals i etnològics de la 

Serra de Tramuntana. Es tracta de fulletons d’itineraris, pòsters d’hàbitats i 

oficis, i un llibre de bolets a l’alzinar de ses Fonts Ufanes. L’edició de tot 

aquest material divulgatiu ha estat finançat per “la Caixa” amb una inversió 

de 58.786,90 euros. 

 

Fulletons d’itineraris  

Seguint amb la col·lecció de fulletons d’itineraris autoguiats del Paratge 

Natural de la Serra de Tramuntana, s’han editat 15 nous itineraris. Cada 

fulletó destaca elements etnològics i naturals que requereixen d’una 

atenció especial per part de la persona que realitza l’itinerari. S’han editat 

10.000 exemplars de cada itinerari que es repartiran al futur centre 

d’interpretació de ca s’Amitger, entre altres punts d’informació. 

 

Pòsters  

Els antics oficis i els hàbitats més representatius de la Serra de 

Tramuntana són els protagonistes d’una col·lecció de pòsters. Els tafoners, 

els nevaters, els talaiers i els carboners són alguns dels oficis que en el 

passat es desenvolupaven per la Serra de Tramuntana. Actualment, 

aquests oficis són desconeguts per a una bona part dels illencs, 

especialment entre els més joves. D’altra banda, els penya-segats, l’olivar, 

l’alta muntanya, el litoral o l’alzinar són els hàbitats que presenten una 

major superfície d’ocupació a l’espai natural de Tramuntana. Aquests 

hàbitats presenten elevats valors naturals i culturals que cal difondre. 

S’han editat mil pòsters, una bona part dels quals s’han distribuït entre 

centres educatius.  

 

Llibre de Bolets d’Alzinar: Monument Natural de les Fonts Ufanes 

El Monument Natural de ses Fonts Ufanes rep cada any milers de visitants 

que acudeixen a la finca pública de Gabellí Petit (Campanet) per a cercar 

bolets comestibles, com ara el picornell (Cantharellus alborufescens) o 

l’orella de llebre (Helvella crispa). Ara bé, les espècies comestibles no són 

més que una petita fracció de la comunitat de bolets que podem trobar en 

aquesta contrada, per la qual cosa, i amb la finalitat de donar a conèixer la 

diversitat i la importància de conservar els bolets, el Paratge Natural de la 

Serra de Tramuntana inicià l’any 2008 un estudi per a conèixer la micoflora 

del monument natural. 



 

Fruit de prop de dos anys de treball de camp, el Paratge Natural de la 

Serra de Tramuntana, amb la valuosa ajuda dels micòlegs Josep Lleonard 

Siquier i Joan Carles Salom, ha catalogat prop de 200 espècies de bolets 

que es troben a la finca de Gabellí Petit. El treball de camp realitzat s’ha 

convertit en una publicació que dóna a conèixer la diversitat d’espècies 

que podem trobar a un alzinar de la Serra de Tramuntana, la funció que els 

bolets hi desenvolupen i les característiques morfològiques per a la seva 

identificació, així com nombrosos consells pràctics sobre la seva 

identificació, recol·lecció i conservació. 

 

Se n’han editat un total de 7.500 exemplars, que es repartiran a les 

jornades de bolets que cada tardor organitza el Paratge Natural de la Serra 

de Tramuntana i entre els boletaires aficionats. 

 

 
“La Caixa”, compromesa amb la societat 

“la Caixa” manté en el 2011 el pressupost de la seva Obra Social en 500 

milions d’euros. Aquesta xifra posiciona “la Caixa” com l’entitat espanyola 

que més recursos destina a promoure l’avanç de la nostra societat. 

L’atenció a les principals necessitats i problemàtiques socials (la superació 

de la pobresa infantil, el foment del treball entre col·lectius amb dificultats, 

l’envelliment actiu i saludable de la gent gran i l’atenció a persones amb 

malalties avançades, són alguns dels objectius prioritaris de l’Obra Social 

en aquest terreny), el suport  a la formació i l’educació de tot tipus de 

col·lectius, la divulgació de la cultura i la conservació del medi ambient i el 

suport a la investigació centren les principals línies d’actuació. 

A través de la seva Obra Social “la Caixa” vol ratificar el seu compromís 

social en una conjuntura econòmica delicada.  

 

Per a més informació:  

Gabinet de Premsa de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.  
Antoni Contestí Tel. 971 78 40 20 / 609 33 79 60.  

Joan Serra. Tel. 638 16 15 42 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social Fundació "la Caixa".  
Bàrbara Siquier. 971 17 85 03/ 618 00 49 49 bsiquier@fundaciolacaixa.es   

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


