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Quaderns
La casa pagesa. Geografia humana
L’habitatge al paisatge rural d’Eivissa
Estructura
Orientació i situació
Els materials
L’activitat agrària
L’explotació familiar
Sistema de producció
Organització territorial
El casament, la vénda, la parròquia, el municipi
Casa i paisatge. El repte avui
-------------------------------

El paisatge rural
Quadern per a l’educador – I

Concepte de paisatge
Formació
Per què el paisatge és important?
Components
Factors físics, biòtics i antròpics
Característiques visuals, sonores i olfactives
El paisatge rural a Eivissa
Elements bàsics
L’habitatge, l’espai de producció i els camins
Paisatges agraris
La vall de Buscastell
Mitologia i creences

Interpretació del paisatge
Quadern per a l’educador-II

Introducció
Observar, analitzar i comprendre el paisatge
Preconceptes i esquemes interpretatius
Els paisatges preferits

Experiències prèvies al treball de camp
Sortida al camp
Presa de contacte
Llegir el paisatge

Després de la sortida
Tornar endarrere
El paisatge en el futur
La salut del paisatge

Actuacions per protegir el paisatge
-------------------------------

La vegetació mediterrània i el foc
Vegetació mediterrània
Adaptació al clima
Beneficis ecològics i font de recursos
Els incendis forestals
Estratègies per a sobreviure al foc
Resistència al foc

Regeneració d’una àrea cremada
Organismes descomponedors
Colonització d’espècies pioneres
Successió natural

Problemàtica
El perill de les plagues
Esgotament del banc de llavors
Erosió del sòl

Incendis forestals
Naturalesa del foc
Causes dels incendis
Classes de focs
Factors que intervenen en la propagació
Els incendis. Situació actual
Increment del seu nombre
Augment del grau de devastació
Situació a les Pitiüses
Efectes ecològics i socioeconòmics
Prevenció i extinció. Actuacions
Actuacions sobre el medi forestal
Causes d’origen humà
Vigilància i detecció
Sistemes i mitjans d’extinció
Consells pràctics
Accions preventives
Accions d’autoprotecció
Accions després de l’incendi
-------------------------------

L’aigua
La Terra, el planeta aigua
Composició i propietats de l’aigua
El cicle de l’aigua
La mar: principi i final de trajecte
Estat de les reserves a Eivissa
Unitats hidrogeològiques

Consum
Be escàs, problema creixent
El consum a Balears
El consum a Eivissa
Sobreexplotació. Aigua i turisme

Mesures per reduir el consum
Consells pràctics

Contaminació
Aigües subterrànies
Intrusió marina
Explotacions agrícoles

Aigües superficials
Zones humides

Aigües marines
La mar: abocador de fems i residus
Mesures de protecció

Consells pràctics per a contaminar menys
Depuració d’aigües residuals
Alternativa: nova cultura de l’aigua
Convenis internacionals

-------------------------------

Itinerari
Ses Marrades de Corona - Ses Balandres
Aturades:
Ses Marrades de Corona
L’explotació dels recursos forestals
El Pla de Corona: el pòlie
Les activitats agràries
Camí del penya-segat
La vegetació
Els endemismes

-------------------------------

Llibre
Es Amunts. vida, cultura i paisatge
Presentació
Introducció
El territori i la gent
De què i com estan fets: la geologia
La història geològica
Recursos geològics

Al nord, es Amunts: geografia física
Relleu
Clima
Hidrologia
Biogeografia

Geografia humana
Organització territorial
La població
El poblament
Les activitats econòmiques
Xarxa Viària
Mapa urbanístic

Hàbitats i biodiversitat
El passat des Amunts: la història natural
Dos fonts d’informació: l’avenc des Pouàs i ses Fontanelles

Hàbitats
La vegetació
La fauna
Els mamífers
Els rèptils
Els amfibis
Les aus
Els invertebrats

Etnografia
El casament i l’explotació agrària. El policultiu
L’organització social i familiar
Tipus de residència i hàbitat
Tecnologia
Calendari anual
Accés als recursos naturals. L’aigua
Dret foral
Remeis i cuina popular
El turisme i el canvi d’economia
L’alternativa
L’impacte Humà: present i futur
El camp
Conservació i ordenació del territori
El turisme

