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Presentació del llibre 'Cabrera. Els tresors de l'illa' 
 

La col·laboració entre la Regidoria de l'Ajuntament de Palma i la Conselleria de Medi 
Ambient ha permès editar més de 120.000 exemplars de material didàctic sobre 
l’Arxipèlag 
 
La primera tinent de batlessa de l’Àrea de Medi 
Ambient, Economia i Treball de l’Ajuntament 
de Palma, Cristina Cerdó, i el conseller de Medi 
Ambient del Govern de les Illes Balears, Miquel 
Àngel Grimalt, varen presentar ahir el llibre 
‘Cabrera. Els tresors de l’illa’ i la resta de 
material didàctic sobre l’Arxipèlag de Cabrera 
que ambdues institucions han editat. A més del 
llibre, s’ha presentat la Guia de Passeig, els 
tríptics informatius, les guies de pesca, les 
carpetes amb itineraris de l’illa i els mapes per a 
navegants que formen part d’aquesta iniciativa 
de difusió de la riquesa de Cabrera, duta a 
terme en virtut del conveni que la Regidoria 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palma i 
la Conselleria de Medi Ambient del Govern 
balear van firmar el desembre de 2007. 
 

 
 

Imatge de la presentació del llibre a Portopí 

 L’acte va tenir lloc al Museu Far de Portopí i va comptar, entre altres personalitats, amb la presència 
de Xavier Pastor, director executiu d’Oceana a Europa i coautor del Llibre, de Pere A. Serra, president 
del Grup Serra, propietari de Promomallorca, empresa editora del material publicat i del conseller de 
Turisme, Miquel Nadal. 

El llibre ‘Cabrera. Els Tresors de l’illa’, del qual s’han editat un miler d’exemplars (500 en català i 500 en 
castellà), repassa tota la informació sobre  la història, la geologia, la protecció com a Parc Nacional, la riquesa 
marina i els ecosistemes terrestres de Cabrera. Quant a la resta de material didàctic, s’han editat 50.000 tríptics 
informatius (15.000 en català, 15.000 en castellà, 10.000 en anglès i 10.000 en alemany), 50.000 mapes per a 
navegants (en anglès, alemany, castellà i català), 12.500 guies de passeig (5.000 en castellà, 5.000 en català i 
2.500 en anglès), 3.000 carpetes amb itineraris (9 itineraris a cada carpeta) i 5.000 guies de pesca (2.500 en 
castellà i 2.500 en català).  

A més, l’acord establert entre ambdues institucions ha permès també a la Regidoria de Medi Ambient dur a més 
1.000 ciutadans i ciutadanes de Palma a conèixer Cabrera durant l’any passat, mitjançant excursions guiades 
que, per a molts, ha suposat visitar aquest Parc Nacional per primera vegada, aprenent la seva història i la seva 
riquesa natural. Aquestes visites, integrades dins el programa Palma Sostenible de la Regidoria de Medi 
Ambient, ja han començat de nou aquest any, millorades i complementades per aquest material didàctic.  

“Aquell conveni va ser un exemple de la col·laboració que les diferents institucions amb competències en medi 
ambient hem de mantenir. En compliment d’aquell acord, presentam tot un conjunt de material didàctic i 
informatiu, destinat a facilitar la interpretació de Cabrera i a difondre la seva història i la seva riquesa natural, 
vetllant sempre per la seva protecció”, manifestà Cristina Cerdó.  

Fent referència a l’antic far de Portopí, la primera tinent de batlessa va afegir que “de la mateixa manera que 
aquest antic far, el tercer més antic d’Europa, ha servit com a guia per als navegants des que es va construir al 
segle XIII, Igualment desig que aquests llibres, mapes, itineraris i guies, facilitin el coneixement i gaudiment 
d’aquest meravellós arxipèlag, que és referència d’entorn natural preservat a tot el Mediterrani i un orgull per a 
Palma”.  
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