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RESUM 

 

Informe sobre la situació de la llana 

d’ovella de les explotacions de Mallorca i la 

seva aplicabilitat en diferents usos 
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JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest estudi sorgeix de la necessitat de donar una resposta efectiva a la situació actual de la 

llana a Mallorca. En els darrers anys la llana ha anat perdent valor, ja que els usos tèxtils 

tradicionals s’han anat perdent a causa de l’aparició de noves fibres més barates. A més, dins el 

que queda de mercat de llana mundial, la que té major valor és la de races de llanes fines com la 

merina, deixant en molt mala posició les llanes més gruixades com les balears, i la de la majoria 

de races peninsulars i mediterrànies. Fins a tal extrem ha arribat la situació que el 2021 no es va 

pagar res als pagesos per la seva llana, sense poder-la deixar tampoc a la finca a l’espera de preus 

millors degut a estar considerada subproducte animal no destinat a consum humà (SANDACH) de 

categoria 3, que implica que s’hagi de retirar de les finques i tractar d’acord amb una sèrie de 

requisits establerts en normativa esmentada.  

És en aquest context que comencen a sortir iniciatives per revertir la situació, com pot ser l’estudi 

de les possibilitats de la llana com a material aïllant per a la construcció. Des del primer moment 

Mallorca Rural, entitat que promou i defensa els interessos socioeconòmics de la zona rural de 

Mallorca, seguint els objectius estratègics definits en la seva Estratègia de Desenvolupament Local 

Participatiu (EDLP) 2014-2020, veu la necessitat d’actuar per a possibilitar el finançament d’estudis 

i projectes al respecte. Finalment, es decideix posar en marxa el primer projecte propi de l’entitat 

(Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable 

en el sector industrial) que s’inicia amb l’encàrrec de l’elaboració del present informe. 

Aquest informe, per tant, té la finalitat de detallar i d’analitzar en profunditat el sector de la llana 

a Mallorca i el seu context en les darreres dècades i fins a l’actualitat per tal de conèixer el punt 

de partida. I a partir d’aquí, a través de la informació i les experiències disponibles dins i fora de 

l’illa, exposar totes les possibles alternatives a curt i llarg termini per tornar a donar valor i sortida 

a tota la llana produïda a les explotacions d’oví de Mallorca.  
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OBJECTIUS 

 

Són objectius generals d’aquest estudi: 

- Analitzar la situació de les darreres dècades i fins a l’actualitat de la llana d’ovella i la seva 

problemàtica a Mallorca  

- Conèixer de primera mà els motius i els condicionants de cada baula que intervé en la 

cadena de valor de la llana, des de les explotacions ramaderes fins a les indústries 

d’aprofitament. 

- Identificar tots els aprofitaments alternatius als actuals possibles i estudiar la seva viabilitat 

per a la revaloració de la llana de l’illa. 

- Contribuir al manteniment de la ramaderia extensiva i al desenvolupament rural de 

Mallorca des de l’enfocament de la sostenibilitat.  

  

Foto 1. Guarda d'ovelles el dia de les toses. Font: Pròpia (2022). 
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CONTEXTUALITZACIÓ 

 

Una de les tasques realitzades per entendre tots els condicionants que acaben afectant la llana 

de Mallorca ha estat fer una recerca extensa i el més completa possible de la informació 

disponible ja publicada. Aquesta informació s’ha analitzat desglossant-la en els següents temes:  

- Caracterització de la llana 

o Què és la llana? 

o Classificació general 

o Components fisicoquímics de la llana 

o Propietats fisicoquímiques de la fibra de llana 

- Producció mundial i estatal de llana 

- Ramaderia ovina a Mallorca i Producció de llana 

o Caracterització de les races presents a Mallorca 

- El mercat de la llana 

o Situació en l’àmbit mundial i estatal 

o Situació a Mallorca 

- Iniciatives davant la crisi del sector 

o Europees 

o Estatals 

o Insulars 

- Usos alternatius per a la llana 

o Queratina 

o Aerogels 

o Lanolina 

o Aïllaments tèrmics i acústics 

o Agricultura i jardineria 

- Problemàtica associada al rentat industrial de la llana 

o Alternatives ecològiques al rentat de la llana 

- Normativa aplicable a la llana 
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A tall de resum, es destaquen les següents dades recopilades: 

A escala mundial es registrà el 2021 un total de 1.266 milions de caps de bestiar oví i una 

producció mitjana de llana bruta de 1.950 milions de kg. A Espanya aquest mateix any hi va 

haver 12.178.278 animals totsos i una producció total de llana bruta de 23.168 tones i a Balears 

el cens fou de 209.994 caps. Finalment, a Mallorca el darrer cens oficial és del 2020, amb 

191.389 caps. 

El preu de la llana en el mercat mundial ve marcat pels principals països productors, amb 

Austràlia i la Xina al capdavant, i varia molt depenent del gruix de la fibra. A Espanya la més fina 

és la merina, que s’està pagant fins a 0,6-0,8 €, però les més gruixades no passen dels 0,3 € en 

el millor dels casos, i moltes no estan tenint sortida. En el cas de la llana de Mallorca, el preu al 

pagès enguany ha estat de 0,1 €.  

La Xina a més, és el primer país importador de llana i Espanya, essencialment exportadora, hi 

destinava els darrers anys fins al 70% de la seva producció. A causa de la crisi de la COVID el 

2020, el mercat xinès es va tancar, i molta llana va quedar als magatzems de tots els països 

productors. El 2021 el mercat es va començar a obrir, però al tenir encara la llana de l’any 

anterior, va ser molt complicat donar sortida a la llana de la nova campanya, reduint encara més 

el preu pagat al pagès, que en el cost de Mallorca va ser de 0,00 €.  

 

En aquest context, els darrers anys s’han desenvolupat nous usos per a la llana, especialment 

per a donar sortida a llanes més bastes que no poden competir en el sector tèxtil mundial. 

Aquests són, entre d’altres: 

Indústria química, mèdica i cosmètica 

- Queratina: En el cas de la queratina de la llana, aquesta s’està utilitzant en el 

desenvolupament de bio-plàstics i de nanopartícules proteiques per encapsulació, transport 

i alliberació de fàrmacs entre d’altres. Són capaces de formar estructures auto-assimilables 

que regulen el reconeixement i comportament cel·lular. Aquestes qualitats han propiciat el 

desenvolupament de biomaterials de queratina amb aplicacions en curació de ferides, 

alliberament de fàrmacs, enginyeria de teixits, traumatologia i dispositius mèdics. Respecte 

al procediment d’extracció d’aquesta substància, hi ha diferents mètodes. La queratina 

s’obté de la fracció fibrosa de la llana (fibroïna), que és el que queda de la llana després del 

procés de rentat i desengreixat de la llana (d’on s’obté la lanolina).  

- Lanolina: Aquesta cera està formada per una mescla de milers de composts lipídics 

(alcohols alifàtics i ramificats, alcohols amb estructura esteroide, àcids grassos i èsters), 
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que de manera natural protegeixen la pell de 

les ovelles. Aquesta composició s’assembla als 

lípids intracel·lulars de l’estrat corni, capa més 

externa de la pell i tenen un paper crucial en el 

control de la humitat de la pell. Són emol·lients 

i emulsionants. Aquestes propietats han fet que 

s’utilitzi en una gran diversitat de productes de 

cosmètica, productes mèdics i farmacèutics o 

com a lubricants i preparats protectors de 

metalls ferrosos entre d’altres. 

 

Aïllaments tèrmics i acústics 

La llana és un bon aïllament tèrmic i acústic ja emprat des de fa temps en bioconstrucció, però la 

infestació per arnes ha suposat un problema per a l’extensió d’aquest ús.  

Els tractaments habituals per l’arna, insecte que s’alimenta de la queratina de la llana, han 

emprat aigua oxigenada, permetrines o sals de bòrax per les seves propietats fungicides i anti-

insectes. Però aquests mètodes perden l’eficàcia al llarg del temps, impedint donar garanties de 

salubritat a llarg termini. A més, el seu ús està en entredit per la seva toxicitat. Per ara només 

existeix un tractament efectiu alternatiu i està protegit per una patent: IONIC PROTECT ®. 

Aquests productes amb, diferents formats i característiques tècniques estan destinats a façanes, 

terres, parets, cobertes, sostres, finestres i portes. 

- Té una conductivitat tèrmica de 0.034-0.042 W/mk.  

- Les molècules presents en la queratina poden absorbir contaminants com per exemple el 

formaldehid.  

- La llana pot absorbir fins a un 33% del seu propi pes en humitat sense perdre les seves 

propietats aïllants ni alterar-se el seu volum (efecte higroscòpic). Quan l’aire de l’entorn és 

més sec, torna a alliberar la humitat.  

- La fibra natural de llana té una temperatura d’autoignició de 560-600 ºC (respecte als 270 

ºC de la fusta per exemple) 

- És 100% compostable.  

Foto 2. Productes de lanolina. Font: Lanis 
Lanolin (2022). 

https://youtu.be/lVJf6LXzul8
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Foto 3. Exemple de diferents formats d'aïllaments de llana fabricats per ISOLENA. Font: pàgina web 
d'ISOLENA (2022). 

 

 

Usos agrícoles i de jardineria 

En aquest camp s’han desenvolupat diferents productes amb llana:  

- Compost i adob líquid com a fertilitzants. 

- Pellets com a fertilitzants i preservadors d’humitat i protectors davant plagues. 

- Substrats. 

- Altres en investigació, com bio-plàstics per hortalissa.  

 

Fertilitzant líquid 

Life+GreenWoolf és un projecte realitzat a Itàlia el 2014 en que es creà un sistema d’hidròlisi de 

residus de llana per convertir-la en fertilitzants orgànics nitrogenats ecològics (Zoccola, M., et al. 

2014). Aquesta tecnologia es basa en la hidròlisi de la llana a alta temperatura de manera que la 

queratina es degrada en components simples permetent que els nutrients puguin ser absorbits per 

la planta. Afegit al sòl, augmenta el rendiment de l’herba cultivada, absorbeix i reté humitat de 

manera molt eficaç i redueix l’escorrentia de contaminants com pesticides.  

Hi ha altres experiències més a petita escala, algunes d’elles locals, que també estan produint 

aquests tipus de fertilitzants, principalment amb digestions amb potassa càustica.  
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Compost 

Aquesta és una alternativa que ja s’està fent a moltes finques per donar una sortida a la seva llana. 

Entre altres llocs, s’ha conegut el cas del País Basc. En el projecte Lanaland coordinat per NEIKER 

(Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario) s’estudiaren 4 modalitats: fems tot sol; fems 

i llana tallada; fems i llana sense tallar; fems, llana tallada i restes vegetals. E compost es dugué a 

terme durant 4 mesos, amb 2 voltes durant el procés. Es feren analítiques bioquímiques, físiques 

i microbiològiques. A més, aquest 

A Mallorca s’ha realitzat durant l’estiu-tardor del 2022 un estudi sobre compostatge de llana 

d’ovella de les dues races autòctones, mesclant-la amb diferents tipus de fems i comparant 

resultats entre grups (Lechuga, S. 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pellets 

Algunes empreses ja fabriquen i venen pellets de llana (Wild Valley Farms, o Itax). Segons la 

informació recuperada de Wild Valley Farms, aquest material a base de llana crua, es biodegrada 

en 6 mesos. Conté macro i micro nutrients que milloren la salut del sòl i retenen aigua ajudant a 

regular la humitat del sòl, disminuint l’escorrentia de nutrients i reduint el consum d’aigua. A més 

Foto 4. Piles de compostatge de llana mallorquina de l'estudi de Lechuga, S. (2022). Font: Pròpia (2022). 
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diuen, té propietats antimicrobianes protectores per la 

planta. També regula la temperatura i augmenta la 

porositat del sòl creant un ambient ric en oxigen. A 

més, suposen una manera de controlar els llimacs i 

caragols. La humitat fa que els pellets s’inflin formant 

una capa rugosa irritant per aquests animals. A la 

Península ja s’estan fabricant i comercialitzant pellets 

sota la marca “Plan Lana Extremadura”, fertilitzant 

d’alliberació lenta té una ràtio NPK de 9-1-2. 

 

 

Substrats 

En aquest camp hi ha diverses experiències amb llana en 

planters per hortalissa principalment, però també per altres 

cultius. Els percentatges de germinació són de fins al 100% i a 

més són biodegradables.  

 

 

 

 

 

Altres: 

- Aerogels: és el sòlid més lleuger existent per ara, és un gran aïllament tèrmic i acústic, 

gran resistència a altes i baixes temperatures, pot suportar fins a 1000 vegades el seu 

propi pes i té una gran capacitat d’absorció de líquids. Els més habituals es fabriquen amb 

sílice, crom, estany o carboni, però estudis recents han demostrat la possibilitat i 

avantatges de fabricar-ne amb llana d’ovella.  

- Green Cleaner: a causa del seu poder absorbent i a l’estructura de les seves fibres, la 

llana s’està investigant com a captadors de diferents substàncies amb finalitats de neteja 

de diferents processos contaminants: captadors de colorants, vessaments d’oli i 

compostos orgànics volàtils entre d’altres. 

Foto 6. Substrat de llana per a 
planters de lletuga. Font: 
Miserendino, E. i Antimán Cout, C. 
(2018). 

Foto 5. Pellets de llana crua del projecte 
Lanaland. Font: Neiker (2019). 
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METODOLOGIA 

 

El treball ha seguit les següents etapes generals:  

- Recopilació inicial de la informació i contactes d’interès. 

- Disseny d’una enquesta online per a pagesos; disseny de les entrevistes presencials 

dirigides als diferents sectors implicats. 

- Entrevistes a la Península. Planificació i realització del viatge. 

- Treball de camp per a obtenir resposta a les enquestes. 

- Entrevistes i visites als contactes identificats de cada sector. 

- Consultes telefòniques i per correu electrònic a altres persones o entitats d’interès.  

- Recerca bibliogràfica complementària. 

- Avaluació de totes les dades obtingudes, anàlisi DAFO i conclusions. 

 

 

 

  

Foto 7. Captura de pantalla del formulari dirigit als pagesos. Font: Pròpia (2022). 



 

11 
 

RESULTATS I INTERPRETACIÓ 

Els resultats s’han estructurat seguint la perspectiva de cada sector estudiat: productors, tonedors, 

magatzems i cooperatives, compradors peninsulars, rentadors, sector de la bioconstrucció, sector 

agrícola i altres (administració, serveis de gestió de residus i persones, empreses o organitzacions 

vinculades a la ramaderia ovina o a la llana, de Mallorca i de la Península. Dels 147 contactes fets, 

s’ha obtingut resposta de 131, 50 d’aquests en forma d’entrevista i 81 altres. En el cas de Mallorca, 

s’ha aconseguit parlar amb 106 persones de les 122 contactades, 45 en forma d’entrevista i 61 

amb altres formats. De la Península, s’ha arribat a parlar amb 25 persones, 5 en forma d’entrevista 

presencial i 20 amb altres. 

 

S’han recopilat i analitzat la situació del mercat (kg de llana i preus) del sector en les tres 

darreres dècades, els compradors de llana a l’illa i el destí d’aquesta llana a l’illa i a la Península. 

També s’ha esclarit l’estructuració i organització de la recollida de llana durant el període 

estudiat i fins a l’actualitat i els motius que dugueren a plantejar la incineració com a solució 

puntual.  

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 1. Evolució de kg de llana recollida. Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades pel 

Magatzem de Llucmajor, Magatzem Canyelles i Cooperativa Pagesa de Pollença (2022). 
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L’històric de kg recollits s’ha obtingut a partir de les dades facilitades pel magatzem de 

Llucmajor, el Magatzem Canyelles i l’empresa RMT. L’empresa de Llucmajor va tenir el monopoli 

de la llana des dels anys 50 fins al 2019. En aquest cas, treballaven per l’empresa catalana 

MONLAN, S.L., qui en fixava el preu. El 2019 aquest magatzem tancà i després de diferents 

propostes, va ser el Magatzem Canyelles que en va agafar el relleu. A més però, aquests darrers 

anys, la cooperativa de segon grau Camp Mallorquí i la Cooperativa Pagesa de Pollença han 

enviat també algunes partides de llana a una altra empresa de Catalunya, RMT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte als preus, les cooperatives de l’illa duien la llana al magatzem, que la veïna a Monlan a 

un preu fixat, així que totes pagaven també el mateix preu als productors. En eles darreres 2 

dècades els preus no han superat els 0,5 €.  

 

La llana mallorquina segueix la següent cadena: 

Normalment, es ton damunt una fusta o en ciment, però moltes també es tonen directament 

damunt terra batuda. En general, les condicions de neteja de l’espai són molt millorables. 

Gràfica 2. Evolució dels preus pagats al pagès. Font: Pròpia a partir de les dades aportades per la 

Cooperativa de Porreres (2022). 
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Després, la que no queda a finca, arriba a les cooperatives, en condicions en molts casos també 

millorables. Hauria d’arribar en saques ben fermades i identificades individualment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Tosa d’una ovella. Font: Pròpia (2022). 

Foto 9. Recollida a les cooperatives. Font: Pròpia (2022). 
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Al Magatzem Canyelles i a la Cooperativa Pagesa de Pollença la llana es premsa per poder-la 

enviar Monlan i RMT respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Premsat de la llana al Magatzem Canyelles per enviar-la a Monlan. Font: Pròpia 
(2022). 

Foto 11. Llana premsada en forma de bala a la Cooperativa Pagesa de Pollença. Font: Cedida per la 
Cooperativa de Pollença (2022). 
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De Catalunya s’exporta directament bruta o s’envia a rentar a Palància o Valladolid i si s’ha de 

pentinar, s’envia a tercers països per després tornar a Catalunya, processar i exportar 

majoritàriament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Llana Mallorquina al magatzem de Monlan. Font: Pròpia (2022). 

Foto 13. Rentador de llana Lanas Payo (Palencia). Font: Pròpia (2022). 
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Foto 14. Llana neta (esquerra) i neta i pentinada (dreta). Font: Pròpia (2022). 

 

 

A tall de resum, s’exposen algunes dades aconseguides amb el present treball, representatives 

de la situació actual: 

- Segons el darrer cens, queden 188.203 caps d’oví a Mallorca (reproductors i reposició), 

potencials productors de 300 tones de llana a l’any. 

- Per ara la llana de l’illa  es comercialitza i valora com un únic tipus de llana, “llana 

mallorquina”. Aquesta llana en conjunt és de 28-30 micres, té un rendiment al rentat 

del 58% i una proporció de grisos del 15%. 

- El preu considerat just pels pagesos seria mínim el que cobrís el cost de tondre.  

Els tonedors cobren entre 1,5 i 4 € per ovella, cada ovella produeix de mitjana 1,6 kg, i 

llana es paga actualment a 0,10 €/kg. 

- La incineració de la llana, alternativa pactada entre Camp Mallorquí i Conselleria el 

2021, no ha estat ben vista per cap productor, magatzem ni entrevistats de la 

Península. De les cooperatives, només 2 hi estaven d’acord argumentant que va servir per 

visibilitzar el problema. 

- Un 53% de les explotacions ramaderes enquestades han optat per quedar-se amb la 

llana tosa els darrers anys. En total el 2022 s’han recollit 141 tones de les 300 
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potencials, evidenciant que aproximadament un 47% de la llana no ha entrat al 

canal comercial.  El 52% de les explotacions que trien quedar-se la llana l’aprofitarà per 

a diferents usos, destacant els que l’empren per encoixinat. 

- Tels entrevistats demanen que  es consideri producte agrari, i no subproducte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Encoixinat de llana als tarongers en una finca ecològica. Font: Pròpia (2022). 

 

A més, s’ha analitzat en detall la viabilitat de l’aprofitament de la llana en el sector de la 

construcció i en el sector agrícola amb resultats esperançadors, sobretot per al sector agrícola. 

Respecte a la construcció, s’ha recollit un interès per aprofitar aquest material natural i local, 

però es veu amb preocupació que no es pugui fer tot el procés aquí degut a no tenir un rentador 

de llana, i que encara no estigui resolt el tractament contra l’arna.  Per altra banda, en el cas dels 

usos agrícoles ja hi ha experiències de compostatge a petita escala i s’ha obert la possibilitat de 

fer proves de compostatge a escala industrial a les plantes del Consell de Mallorca.  

Un altre punt tractat en profunditat ha estat l’estudi de la viabilitat d’una infraestructura de 

rentat i tractament de llana a Mallorca. Actualment, només hi ha unes rentadores de petita 

capacitat a l’illa i no permeten processar tota la llana produïda. A més, la inversió necessària 

només de maquinària superaria els 800.000 €, suposaria la generació de 3.400 tones d’aigua 

residual a tractar, i un consum energètic al voltant de 100 KV/dia.  

Finalment, s’ha analitzat amb el servei Ramaderia de la CAIB les possibilitats d’aprofitaments 

dins la normativa actual i s’ha comprovat que la consideració de SANDACH de categoria 3 en 

dificulta moltes aplicacions viables tècnicament.  
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Foto 17. Rentadora de llana adaptada a Poraxa. Font: Pròpia (2022). 

Foto 16. Bassa de depuració d'aigues residuals a Poraxa. Font: Pròpia (2022). 
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ANÀLISI DAFO DEL SECTOR DE LA LLANA A MALLORCA 

 

 

FORTALESES DEBILITATS  
 
La llana és un producte natural i 
biodegradable. 
 
La llana té unes propietats fisicoquímiques 
que li atorguen múltiples aprofitaments tant 
en agricultura, indústria, construcció i 
artesania. 
 
Les races autòctones perduren. La raça 
d’Ovella Roja Mallorquina destaca per damunt 
de les altres races en quantitat de llana 
produïda per animal i l’any. 
 
Encara que les dades demostren una caiguda 
sostinguda, a Mallorca s’hi manté un volum 
important de ramaderia ovina en relació amb 
la seva superfície, per damunt de la mitjana 
estatal. 
 
A l’illa encara es troben infraestructures per a 
la gestió i l’aprofitament de la llana a 
Mallorca: premses, rentador i cardadora, tot i 
que de baixa capacitat. 
 
Hi ha compromís per part de les cooperatives 
per tal d’oferir ajuda al ramader soci, en la 
recollida de llana. 
 
Existeix interès per part de tota la cadena, 
des de les explotacions ramaderes a les 
empreses i consumidors finals, per tornar a 
treure un profit de la llana i poder recuperar 
així cert valor comercial. 
 
Nous projectes i iniciatives d’aprofitament de 
la llana nascuts en els últims deu anys. 
 
Es conserva un vincle cultural amb la llana i 
un coneixement popular per a l’aprofitament 
d’aquesta. 
 
 

 
La llana ha passat de ser un producte amb 
valor comercial a esdevenir un subproducte 
ramader amb preus molt baixos i que, en 
alguns casos, es tracta com un residu.  
 
Ara, per a les explotacions ramaderes, la 
llana les comporta despeses, i les 
cooperatives que en compren just cobreixen 
costos en vendre-la, o fins i tot hi perden.  
 
La ramaderia ovina disminueix de forma 
marcada i progressiva: cada any es perden 
guardes d’ovelles i explotacions. 
 
En moltes explotacions, la ramaderia ovina és 
un complement i no una activitat principal, 
fet que dificulta escalar la qualitat dels 
diferents productes de l’oví. 
 
Hi ha una baixa estructuració del sector 
ramader d’oví a l’illa. 
 
La llana de la ramaderia ovina a Mallorca és 
de baixa qualitat per a determinats usos, 
sobretot per al sector tèxtil. 
 
Pràctiques com aumangrar i marcar amb 
quitrà compliquen encara més l’aprofitament 
de la llana i fan baixar-ne la qualitat.  
 
Insuficient triatge i classificació de la llana. 
 
La manca de valor de mercat ha fet perdre 
infraestructures, ha reduït el nombre de 
compradors i dificulta la viabilitat d’una 
planta de rentat de la llana a Mallorca. 
 
Les accions i polítiques públiques 
desenvolupades per part de l’administració 
de cara a millorar l’escenari de la llana han 
estat insuficients. 
 
Elevats costos de transport degut a la 
insularitat. 
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OPORTUNITATS  AMENACES  
 
Major suport de la societat cap al producte 
local. 
 
Foment de l’Economia circular i de 
l’aprofitament de recursos de proximitat. 
 
Amb l’increment de la consciència ambiental i 
envers la salut humana, la societat mostra 
cada vegada més interès en les fibres 
naturals i biodegradables, com la llana, en 
detriment de les fibres sintètiques. 
 
Compradors peninsulars amb predisposició a 
col·laborar per millorar la situació.  
 
Recerca de noves aplicacions en diferents 
sectors: bioconstrucció, fertilitzants, substrats 
de jardineria, robes ignífugues, sanitat, 
bioplàstics, etc. 
 
La Universitat de les Illes Balears disposa 
d’equips de recerca (química, enginyeria, 
sanitat) que han treballat o poden treballar 
amb llana.  
 
La llana de races autòctones i/o de 
certificació ecològica podrien tenir un major 
valor afegit. 
 
Possibilitat de fer ús del sistema Bio-rentat de 
la llana, més respectuós i de menor impacte 
damunt del recurs aigua. 
 
 

 
Catalogació com a subproducte (SANDACH 3) 
i no com a producte agrari. 
 
Substitució de la llana per fibres sintètiques, 
les quals són majoritàries en la indústria tèxtil 
avui dia. 
 
Saturació del mercat tèxtil tradicional. 
 
Totes les llanes de qualitat similar estan 
patint dificultats per trobar mercat.  
 
Mercat globalitzat, on la llana de Mallorca no 
pot competir. 
 
Preus fixats per empreses externes a l’illa.  
 
Manca d’informació pública respecte a 
tractaments eficaços contra l’arna.  
 
Possibilitat de perdre els actuals compradors 
si la qualitat de la llana mallorquina no 
millora.  
 
Baixa rendibilitat de les explotacions agràries 
a les Illes Balears. 
 
Nombroses pressions externes que dificulten 
l’activitat agrícola i ramadera: encariment del 
sòl per especulació urbanística, proliferació 
de parcs fotovoltaics, atacs de cans, etc. 
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CONCLUSIONS 

 

Aquest estudi ha permès entrar de ple en la realitat de la llana des d’una perspectiva local però 

també en la situació que es viu a la Península i en les diferents iniciatives i possibilitats que 

s’estan estudiant i implementant aquí i a la resta del món. La situació actual és complicada i 

sembla que està arribant al límit, però s’obren noves possibilitats per tornar a convertir aquesta 

llana en un recurs. A mode de resum: 

 

- La ramaderia a l’illa es troba en una situació molt crítica. En els darrers deu anys s’han perdut 

quasi 50.000 ovelles (47.804) i si se segueix amb aquesta tendència, cada any es perdrien 

de mitjana al voltant de 4.000  ovelles més.  

 

- La llana ha passat en poques dècades de suposar un ingrés important per al pagès, a ser un 

residu difícil de gestionar. La seva preocupació principal ara és com retirar-la perdent el 

mínim de doblers.  

 

- La llana de Mallorca no és competitiva en el mercat mundial al qual es destina en 

l’actualitat. Arrossega uns costos de logística i processat que difícilment es poden compensar 

amb el preu de venda.  

 

- Hi ha brutor de la llana difícil d’evitar a causa de l’entorn natural, però d’altres es poden evitar. 

La problemàtica més gran de la llana mallorquina identificada per compradors i rentadors és la 

presència de marques de quitrà, que dificulta molt el seu processat. 

 

- Actualment, les cooperatives agrícoles de l’illa fan d’intermediàries recollint la llana i 

enviant-la a un magatzem agrícola privat, Magatzem Canyelles, que la classifica, compacta i 

ven en exclusiva a una empresa llanera de Catalunya, MONLAN S.L. L’excepció és la 

Cooperativa de Pollença, que la ven directament a una altra empresa tèxtil catalana, RMT. 

 

- De la llana que no es ven, uns 2.000 kg van a artesans i la resta queda a finca, on una petita 

part s’aprofita per usos agrícoles i la resta queda acumulada.  

 

- La classificació com a SANDACH 3 limita els usos que es poden donar a la llana crua.  
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- El rentat de la llana és el punt més crític per al desenvolupament local del sector tèxtil 

o de la bioconstrucció. 

 

- Una indústria de rentat i aprofitament podria resultar una ajuda per revalorar la llana de 

Mallorca atorgant-li un valor afegit. Però el projecte del rentador requereix  abans una 

avaluació d’impacte ambiental completa, un estudi de viabilitat econòmica més 

detallat.  

 

- L’alternativa més sostenible és aprofitar-la bruta a l’illa. La transformació en fertilitzants 

contribuiria a reduir la dependència de fertilitzants importats (28.762 tones d’adobs 

desembarcats als ports balears el 2021) i si s’hi destinàs tota, permetria satisfer les necessitats 

de tots els cultius de l’illa excepte la patata i l'horta. 

 

- Potenciar la indústria local en diferents sectors com la construcció (aïllaments), agricultura 

(fertilitzants, substrats), cosmètica (lanolina) o bioplàstics entre d’altres serviria per revalorar-

la, generant una economia circular.  

 

- Són necessaris estudis de caracterització les diferents llanes locals per poder detectar 

els usos més adients per cada una i optimitzar la seva eficiència i aprofitament. 

 

- És necessari potenciar distintius de qualitat de la llana mallorquina fent referència a 

l’origen, raça autòctona o sistema productiu.  

 

- Falta col·laboració amb diferents sectors de la indústria, la universitat i l’administració 

per fer proves de tractament i aprofitament de llanes diferents. 

 

- Que l’administració subvencioni el transport, seria una mesura ben vista pel sector, 

permetent reduir despeses en tota la cadena. A més, és necessària la seva implicació per donar 

garanties legals als usos alternatius, i per dotar de fons la recerca necessària. 

 

- Tornar a donar valor a la llana pot contribuir a mantenir la ramaderia ovina a Mallorca.  

 

- Es veu necessari unificar esforços i disposar d’un comitè o grup de feina que coordini totes 

les noves línies de feina que s’obren, per tal de donar la sortida més viable i eficient a 

cada tipus de llana de Mallorca. 
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PROPOSTES DE FUTUR 

A partir d’aquí s’obren diferents vies possibles, que a grans trets es poden agrupar en les 

següents:  

- Continuar amb el sistema actual. 

- Enviar la llana a fora a rentar o rentar i processar, i tornar-la a l’illa. 

- Fer un rentador de llana a Mallorca. 

- Aprofitar-la bruta a l’illa. 

 

Complementàriament a aquestes opcions, es triï la que es triï, hi haurà d’haver paral·lelament 

dues línies de feina: 

- Caracterització de la llana de mallorquina. 

- Model de traçabilitat i coordinació de processos.  

 

A continuació, se n’exposen els detalls: 

Vists els resultats obtinguts en el present estudi, es conclou que l’opció de continuar amb el 

sistema actual no és viable i per tant, es descarta com a proposta de futur. Dirigint la llana al 

mercat mundial, actualment no hi ha cap manera per poder interferir en els preus d’una manera 

significativa. A més, només entre construcció, usos agrícoles, tèxtil i artesania, es podria donar 

sortida local a tota la llana produïda, afavorint l’economia circular i permetent establir uns preus 

dignes des d’aquí i per la gent d’aquí.  

 

Enviar la llana a fora a rentar o rentar i processar, i tornar-la a l’illa 

Aquesta opció sembla la més òptima a curt termini per a poder aprofitar la llana neta a través de 

diferents usos a l’illa, permetent la possibilitat de que es creïn indústries locals en diferents 

sectors, principalment el de la construcció o el tèxtil però també en altres com les aplicacions 

biomèdiques, cosmètiques o tecnològiques. Hi podria haver diferents opcions segons les 

necessitats de cada iniciativa particular. Per una banda, si es vol fer tot el procés de fabricació 

aquí, bastaria enviar-la a rentar a la Península i tornar. Per altra banda, si es necessita un 

processament previ que no es pot realitzar per ara aquí a escala industrial (cardat, filat, 

tractament antiarna, etc.), es pot externalitzar igualment a la Península i tornar per acabar de 

desenvolupar el producte final aquí.  
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L’inconvenient d’aquesta línia és que no permet l’aprofitament totalment local d’aquest recurs i 

que té uns costos de transport i ambientals per aquest mateix transport. 

 

Fer un rentador de llana a Mallorca 

Aquesta opció permetria tancar tot el cicle a l’illa aprofitant-la en tots els sectors abans 

mencionats, fet que com s’ha vist, seria molt ben valorat per gran part dels entrevistats. Però tal 

com s’ha evidenciat amb aquest estudi, la inversió per fer una planta d’aquestes característiques 

és molt elevada i no sembla que pugui ser viable econòmicament per la quantitat de llana que es 

processaria aquí. A més, amb els sistemes industrials de neteja que hi ha actualment, 

comportaria un consum d’aigua i una generació de residus molt elevats, fent-ho difícil de 

defensar mediambientalment.  

Tot i això, vists els avantatges que suposaria tancar el cicle aquí, es considera necessari 

contractar un pla de viabilitat econòmica, tècnica i ambiental que analitzi tots aquests aspectes 

en detall. A més com s’ha exposat, estan sortint iniciatives, per ara en fase de recerca, per trobar 

alternatives més sostenibles per al rentat de la llana. Per tant, una de les línies necessàries 

abans de decidir fer un rentador aquí, hauria de passar per dotar de recursos els investigadors 

locals per fer més recerca al respecte. Així, si s’acaba decidint la conveniència d’unes 

infraestructures de rentat aquí, s’hauran de fer adaptades a la producció de llana local i amb la 

tècnica que garanteixi el menor impacte ambiental.  

 

Aprofitar-la bruta a l’illa 

Aquesta és sens dubte l’alternativa més sostenible mediambientalment, ja que elimina els 

inconvenients del rentat i a més també ho pot ser econòmicament, ja que es podria crear 

indústria local en diferents sectors, alhora que es reduirien els elevats costos de transport cap a 

la Península.  

Com s’ha evidenciat, les opcions són diverses. Per començar, ja hi ha iniciatives en marxa a 

Mallorca per transformar-la en compost i en fertilitzants líquids. Després, això obriria la porta a 

noves iniciatives industrials com la fabricació de pellets, bio-gas o substrats per a planters entre 

d’altres. A més, s’ha plantejat fins i tot també la possibilitat de poder-la utilitzar bruta en 

construcció, tot i que s’haurà de fer prèviament una feina d’investigació al respecte.  
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Caracterització de la llana de mallorquina 

No tota la llana és igual, i no tots els sectors valoren les mateixes propietats de la llana. Per tant, 

per poder generar el màxim valor per a la llana insular, és imprescindible fer una feina de 

caracterització de cada tipus de llana, classificant-la per raça i sistema productiu i analitzant les 

propietats d’interès de cada sector, que no s’ha fet fins ara. Segons les propietats físiques, 

químiques i altres valoracions com la presència de residus en cada grup estudiat permetran 

dirigir aquella llana concreta a un mercat o altre. En aquest sentit, pot ser útil també potenciar 

distintius i marques de qualitat diferenciant productes amb llana de races autòctones i/o de 

producció ecològica, que també li donarà un valor afegit en qualsevol dels sectors que la vulguin 

aprofitar.  

 

Model de traçabilitat i coordinació de processos 

Finalment, es veu necessari l’establiment d’un sistema de coordinació de tot el procés de 

recollida i primer processament de la llana bruta per tal de poder desenvolupar totes les vies 

exposades anteriorment.  S’haurien d’establir unes pautes d’entrega i manipulació de la llana des 

de les finques fins als magatzems i cooperatives i d’aquí fins a l’entitat o empresa que en 

centralitzi la recollida i la dirigeixi a les diferents línies possibles.  

Com que les cooperatives no tenen registre SANDACH (o almenys ara), no poden manipular la 

llana. A més, la feina de classificació suposa unes despeses que van en detriment del preu final 

de la llana pagat a les explotacions ramaderes. Per tant, aquesta ja hauria de venir classificada, 

eixuta i el més neta possible de les finques. Segons les característiques de cada guarda, l’haurien 

de separar per raça i per color i entregar-se en saques ben fermades i identificades 

individualment indicant REGA, Raça i color (blanca o grisa). En arribar al centre de recollida final, 

aquesta només haurà de comprovar que la llana es descarrega en les condicions establertes i 

emmagatzemar-la en lots segons la classificació establerta. Així, s’estalviaran els costos de 

condicionament i classificació actuals que fa aquest centre, afavorint també un major marge per 

poder pagar als pagesos. En canvi, la feina nova d’aquest centre, que actualment només ven la 

llana a un client, serà la de cercar, juntament amb l’equip que coordini tot el procés, els millors 

clients o destins per treure el millor profit de cada tipus de llana obtinguda. Per dur-la al següent 

destí, aquesta es premsarà si és necessari. Si s’exporta a la Península és evident que serà 

necessari, i si queda a l’illa, dependrà de les necessitats d’espai del mateix centre i de la 

quantitat a distribuir i ubicació dins de l’illa.  

A dia d’avui, aquest centre “final” és el Magatzem Canyelles, que té un contracte d’exclusivitat 

amb MONLAN. Però Antoni Monés, administrador de MONLAN S.L. ja va fer saber per aquest 



 

26 
 

estudi que si és necessari per solucionar la situació que ells mateixos consideren insostenible, 

estan disposats a arribar a un acord amb les administracions locals o qui coordini la recollida per 

poder aprofitar la seva premsa per vendre a altres clients.  

Respecte als costos de transport, continuaran suposant un problema tant pels moviments dins 

l’illa com pels viatges a la Península que es requereixin. Per tant, apel·lant a la responsabilitat 

que té l’administració d’implementar sistemes sostenibles per a la valorització de subproductes 

derivants de l’activitat ramadera tenint en compte la insularitat, seria una bona opció que 

l’administració es fes càrrec dels costos de transport, o d’almanco una part d’aquests.  

Finalment, per tant, serà necessari decidir, entre els diferents implicats, qui ha d’assumir aquest 

paper coordinador i com s’ha d’estructurar el sistema de cara a poder donar ja una resposta 

efectiva per la propera campanya 2023 i les que vendran.  

 

 

 

Diagrama 1. Alternatives de futur. Font: Pròpia (2022). 


