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Associació de Veïns des Rafal Trobat
L’Associació de veïns des Rafal Trobat és una entitat sen-

se ànim de lucre creada el 31 de març de 2007, que té 

com a objectiu la conservació, gestió i manteniment de 

la Nova Venda des Rafal Trobat, amb la iniciativa direc-

ta dels veïns i amb la voluntat de compartir recursos i 

mitjans, afavorint el desenvolupament d´una consciència 

solidària i acollidora.

L’Associació està formada per persones que volen recu-

perar i restaurar els elements tradicionals que es troben 

a les seues finques (parets, pous, aljubs, sènies, marges...) 

i, també, portar a terme accions a les masses forestals 

que serveixin per prevenir els incendis i garantir un 

adequat desenvolupament del bosc. L’esperit de l’entitat 

és mantenir les zones forestals de la mateixa manera que 

s’havien mantingut tradicionalment, amb una presència 

i activitat humanes sostenibles, que assegurin la super-

vivència d’aquestes zones tant des del punt de vista me-

diambiental com agrícola i rural. 

Objectiu: una gestió sostenible del bosc
QUINES SON LES ACCIONS QUE ESTÀ DUENT A TERME 
L’ASSOCIACIÓ?

• Tasques de prevenció d’incendis forestals, com ara 
faixes contra el foc que permetin actuar als efectius 
d’extinció i segueixin criteris ambientals (amb la super-
visió i autorització de les institucions competents) per 
evitar un impacte visual.

• Millora de camins i accessos, per facilitar la recupera-
ció de les activitats forestals i agrícoles.

• Recuperació de parets, feixes agrícoles, construccions 
rurals i tot tipus d’instal·lacions abandonades que per-
metin revitalitzar la feina pròpia d’aquestes finques.

• Creació i identificació de punts de càrrega d’aigua per 
ser usats en cas d’incendi.

• Desenvolupament ordenat i controlat d’activitat cine-
gètica (vedat de caça).

• Venda de llenya i altres productes.

• Neteja de torrents.

Un lloc per viure i per treballar
Hi ha el convenciment que des de l’unió dels veïns en una 
associació s’aconseguiran les fites que d’una altra mane-
ra, a títol individual, són més difícils d’aconseguir. És per 
això, que dintre de l’acta fundacional de l´associació ja 
es varen indicar els següents objectius:

• Vetllar pels interessos culturals i paisatgístics de l’indret 
des Rafal Trobat i de les zones adjacents.

• Defendre i facilitar l’ús dels seus espais i camins pú-
blics, reclamant a l´administració la prestació dels ser-
veis pertinents.

• Donar la màxima col·laboració a les administracions 
públiques competents amb l’objectiu que es creïn les in-
fraestructures adequades a Rafal Trobat, fent menció es-
pecial als accessos, zones tallafocs, instal·lacions contra 
incendis, etc. 

• Afavorir el desenvolupament d’una consciència de co-
munitat solidària i acollidora, encara que exigent amb el 
respecte a la natura i la convivència pacífica.

• Fomentar i organitzar actes de caràcter cultural i lúdic.

• Arribar a pactes i acords amb associacions que tenen 
finalitats alienes per optimitzar els resultats. 

II Trofeu BTT 

Excursió

Rafal Trobat 
Recambios Ibiza

Caminant pel 
Rafal Trobat



Pla de defensa forestal  
des Rafal Trobat

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Actuacions preventives de la zona forestal  
projectada
L’objectiu d’aquesta actuació és el fraccionament del te-
rritori, del sistema forestal, en funció de la qualitat de la 
massa, acotant la superfície en cas d’incendi i facilitant 
l’accés als recursos d’extinció.

2. Condicionament de vies d’accés
L’objectiu d’aquesta actuació és adequar al trànsit de 
vehicles d’extinció d’incendis forestals, tant autobombes 
com nodrisses, els camins que connecten la zona agríco-
la inferior com la superior que, en unir-se a la zona alta 
de Can Cama, conformen un circuit circular connectat 
amb la resta de la xarxa del Pla Comarcal, que perme-
tria una amplia mobilitat per zones segures als medis 
d’extinció.

3. Implantació d’una plaça d’abastiment d’aigua
L’objectiu d’aquesta actuació és condicionar una plata-
forma que faciliti l’abastiment d’aigua als medis terres-
tres d’extinció d’incendis.

 A  Reducció d’arbres a la vora de camí
 B  Recuperació de cultiu de bancal
 C  Reducció d’arbres a la vora de camí
 D  Recuperació de cultiu de bancal
 I  Recuperació de cultiu de bancal
 F  Recuperació de cultiu de bancal en tàlveg
 G  Desbrossament lateral de camí
 H  Desbrossament lateral de camí
 I Neteja d’arbrat
 J  Recuperació de cultiu de bancal
 K  Recuperació de cultiu de bancal  
  i desbrossament lateral de camí
 L  Desbrossament lateral de camí

 M  Reducció d’arbres a la vora del camí
 N  Recuperació de cultiu de bancal
 O  Desbrossament lateral de camí
 P  Recuperació de cultiu de bancal
 Q  Neteja d’arbrat
 R  Desbrossament lateral de camí
 S  Desbrossament lateral de camí
 T  Desbrossament lateral de camí
 1 Ampliació i condicionament de ferm
 2  Ampliació de camí
 3  Guals transversals d’evacuació d’aigües pluvials
 4  Creació d’una boca de reg de proveïment de mitjans  
  contra incendis forestals
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10.00 h 

II TROFEU BTT RAFAL TROBAT - RECAMBIOS IBIZA 

Inscripcions el mateix dia una hora abans  
de la cursa. Ho organitzen l’AV des Rafal Trobat  

i el Club ciclista Es Xebel·li d’Eivissa

12.00 h 

EXCURSIÓ CAMINANT PEL RAFAL TROBAT

Sortida des del Club de Camp fins a la serra de  
Sa Murta a on es dinarà de senalló veient les  

vistes panoràmiques.  
Ho organitza l’AV des Rafal Trobat.


