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Aprèn a la possessió de Galatzó:
cuida l’hort i fes una paret seca!.
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No circular
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12. Aprèn a la possessió de Galatzó 1

la inca

Amb la intenció d’acompanyar en la descoberta i l’aprofundiment de l’entorn natural i cultural del nostre municipi,
l’Ajuntament de Calvià posa a la disposició de la comunitat
educativa i dels ciutadans aquesta sèrie de guies interpretatives que ens orientaran, al llarg
dels dotze itineraris, en l’observació, aprenentatge i apreciació de la riquesa natural, històrica i
patrimonial del paratge que ens acull.

introducció
La soll i la vaqueria

Les cases i
l’aljub

N

Les terraces i
els molins d’aigua

L’hort i
el jardí

la possessió
Amb una orograia ben diversa, la inca està
coronada per les altituds del puig de Galatzó i
la mola de s’Esclop, les quals alimenten el torrent de Galatzó i faciliten la vida a un ventall
ben ampli d’espècies vegetals i animals que
l’habiten.
Les nombroses troballes arqueològiques proven que els humans hi varen viure ja des
l’època prehistòrica. La inca passà de ser una
alqueria durant l’època islàmica a ser una possessió amb la conquesta de Mallorca el 1229.
El valor arquitectònic de les cases, sumat a
la gran quantitat de conjunts etnogràics distribuïts per tot el terreny i juntament amb la
riquesa paisatgística, fan que aquest indret
sigui únic a l’illa.
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Les mans a l’hort!

Actualment a la possessió s’hi desenvolupen activitats de recuperació del patrimoni, activitats
pedagògiques i una tasca d’investigació arqueològica i etnogràica.
Entre totes aquestes activitats hi trobam un grup de joves de l’Associació de Pares de
Nins amb Autisme de les Balears (APNAB- Gaspar Hauser) que se’n cuiden diàriament d’un dels horts de la inca, i tot sigui dit, és un dels més polits i frondosos.
LA FINCA
Hi tenen sembrats pebres, tomàtigues, lletugues, síndries..., en temps d’estiu; i llegums a l’hivern, tal com cada estació permet. Durant la vostra visita
ESTÀ HABITADA PER UN FAMÓS
tendreu l’oportunitat de contribuir a la seva feina sembrant llavors, regant,
fent la collita, i qui sap, ins i tot assaborint-ne els resultats!

FANTASMA, EL COMTE MAL!
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la gent de la possessió
ntre les cases i la terra, a la possessió hi arribaren a fer feina més de cent jornalers a quatre-centes quarterades de cultiu, centenars d’ovelles, cabres i vaques, milers d’oliveres de les
quals e treien el tan preuat i rendible oli , juntament amb els ametllers i garrovers.
L’amo, el majoral, els garriguers, els encarregats de les bèsties, carboners, margers, els que
mantenien les instal lacions, els recol lectors i els jornalers feien possible la vida i la producció
d’unes terres tan grans que no eren possibles de recórrer en un sol dia.

activitat 02

Feim de margers!
Entre tots aquests oicis, avui destacarem el del marger. La paret seca és un element tan present al nostre paisatge que sovint passa desapercebut completament, tot i que la veritat és
que la paret seca és una pe a molt valuosa del nostre patrimoni, que ens distingei de la resta
de cultures, tant que pot arribar a declarar-se atrimoni de la Humanitat!.
Sense utilitzar cap tipus de morter, el marger va col locant les pedres de forma he agonal i
dei ant les cares més petites cap a fora, construint la paret ben sòlida, amb cada una de les
seves parts el marge, l’encadenat, les capgin es, els
rutlons i les trones, i erigei ai í una paret que aproAjuntament de
ita els recursos naturals i ben propers de manera que
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en resulta una obra cent per cent ecològica i de producte local.
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