
 REFORESTACIÓ DE LA SÍQUIA DE SON MASCARÓ

Hem iniciat des del curs 2010 un projecte de reforestació de la Síquia de Son 
Mascaró amb col·laboració del Servei de Xarxa Forestal de la Conselleria de 
Medi Ambient, de l’Ajuntament de Santa Eugènia i amb l’autorització del 
propietari de la finca.

El nostre objectiu és de reforestar tot el traçat de la síquia des de les cases 
de Son Mascaró fins la carretera. Fins ara, el curs de la síquia estava poblat 
per pollancres i oms però de manera discontínua. El que volem és que al 
llarg del curs de la síquia hi hagi una línia contínua arbrada amb espècies 
pròpies: oms, fleixos i pollancres.

Es tracta d’un projecte a llarg termini i en el que volem que hi participin la 
major part de l’alumnat del nostre centre.

Volem crear una taca verda, un refugi de fauna i flora i una marca de 
paisatge. Els boscos de ribera no són abundants en el nostre paisatge 
mediterrani i la síquia reuneix les condicions perquè es pugui crear aquest 
ecosistema. Discorr per un terreny baix on es concentren les aigües i la 
humitat es conserva més que en d’altres zones.

Fa nou cursos que varem iniciar el projecte i ara es una realitat que ens 
enorgulleix i en el que creim i ens estimam. Hi han participat molts alumnes i 
tots ells han aportat les seves mans i la seva il·lusió. Hem sembrat amb tots 
ells, fleixos, pollancres i oms, a més d’altres espècies. La majoria d’ells han 
perviscut i creixen, tot i que molt lentament. Han resistit gelades i sequeres i 
són allà, esperant que creixen, es facin forts i creïn aquest bosquet de ribera 
que serà un exemple per al nostre municipi. S’han sembrat amb l’ajut d’una 
brigada del Servei de Xarxa Forestal, servei que ha estat de gran ajut i que 
sempre els hem tengut al costat del nostre projecte. En aquests moments 
comptam amb  un nombre aproximat superior als 150 arbres que necessiten 
del nostre manteniment i atenció. Enguany abordarem la 6a fase del projecte. 
El curs passat iniciàrem un nova experiència consistent en mesurar i 
identificar els diferents exemplars. Creim que aquesta tasca científica l’hem 
de continuar i més ara, que tenim la referència de les dades de l’any passat. 
Tot això ajudarà als nostres alumnes a fer-se conscients de l’evolució del 
projecte. 

Com hem fet en cada curs, farem que hi participin els alumnes des de 4t fins 
a 6è.

A més de la tasca científica projectada, cal que hi facem tasques de 
manteniment: substitució de politxons i protectors i tutoratge dels arbrets. 

A l’estiu, procedirem a regar-los perquè puguin afrontar l’estiu amb majors 



garanties.

Estam pendents que els Serveis Hidràulics de la Conselleria de Medi 
Ambient, procedeix a una neteja de la síquia. fa dos anys que no s’ha 
practicat cap neteja.  Això ens facilitaria la nostra feina i la nostra relació amb 
el pagès de la finca amb qui esperam la seva col·laboració. 

Continuarem fent feina amb el nostre projecte, amb el nostre somni!


