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Parc arqueològic Puig de sa Morisca:
la ruta alternativa entre natura i història.
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la ruta

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

Entrada al Parc Arqueològic

més que un parc arqueològic

Activitat 2
Santa Ponça
Casa de roter
Activitat 1 al bosc

Casa de pagès

Les troballes que des del 1997, any en què s’iniciaren les excavacions al puig de sa Morisca,
s’han anat obtenint, posen de manifest l’especial i intens interès que les nostres illes en particular, i la Mediterrània en general, han suscitat al llarg dels segles als diferents pobladors que
han habitat aquesta regió del món.
Emperò el Parc arqueològic, compta amb altres atractius per als visitants. Al Parc t’esperen més
de 6 kilòmetres de pista que transcorren per esplanades, turons i suaus inclinacions emmarcades dins la vegetació típica del Mediterrani de densos pinars amb mates, ullastres, estepa
blanca i algunes varietats d’orquídies, que ens condueixen a admirables vistes des del Galatzó
ins al Toro, on podrem, amb un poc de paciència i sort, observar el xoriguer, el falconet o
l’àguila calçada. Tot un paradís natural situat just al portal de ca teva!
I aproitam ara que començareu a caminar per proposar-vos una activitat molt senzilla i divertida que vos ajudarà a detectar els animals del Parc. Amb el cronòmetre en marxa i fent molt
i molt de silenci, calculau quants d’animals diferents sentiu en un minut. Vos recomanam fer
aquesta activitat un parell de vegades durant tot el recorregut!
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A veure si som capaços de detectar part d’aquesta riquesa natural que tenim al nostre voltant
al Parc, així que, per equips de tres o quatre, ens prepararem per començar aquesta gimcana:
1.El primer objectiu de la prova serà identiicar el màxim nombre possible de plantes en
un temps determinat. Per a això farem servir una clau dicotòmica, una eina per a
detectius ambientals experimentats, la qual ens conduirà als noms cientíics de
les plantes secretes.
AL
2.La segona prova consistirà a memoritzar el màxim de noms cientíics d’espècies que hagueu trobat. Cada equip disposarà d’un temps limitat per
intentar memoritzar el màxim nombre de noms possible.
HI HA MÉS DE 6KM DE PISTES
Qui serà l’equip que aconseguirà memoritzar més noms cientíics?
PER LES QUALS PASSEJAR I

.?
.
.
e
qu

PARC ARQUEOLÒGIC

PUIG DE SA MORISCA
FER EXCURSIONS!
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la gent de sa Morisca
A part de la bona representació de l’època talaiòtica a Mallorca que tenim amb els set jaciments arqueològics del puig de sa Morisca, es Fornets, el talaiot de Son Miralles o el turó de
ses Abelles, entre d’altres, el Parc compta amb un bon recull etnològic de construccions en bon
estat de conservació, com les barraques de pastors, carboners o roters, que ens deixen entreveure la vida que hi tenien allà durant el segle XIX.
L’escassetat i les males collites de l’època
obligaven alguns treballadors del camp a ocupar
noves terres, moltes de vegades poc productives i
dependents d’una possessió. Llaurar en aquestes
noves terres implicava començar de zero: s’havien
de desforestar, construir-hi els marges i tot allò
necessari per poder-hi cultivar. Així doncs, d’unes
terres on ning en treia cap proit, ara diverses
persones se’n beneiciaven el pagès solucionava
la seva situació de crisi, el senyor de les terres en
treia uns ingressos bastant importants, i els boscos quedaven nets i protegits contra els incendis.

Debat a taula!

activitat 02

Com heu vist quan parlam de terres agrícoles o silvestres, hi ha tants d’interessos com persones implicades: els pagesos voldran sembrar, els ecologistes les voldran protegir, els
hotelers hi voldran construir els seus negocis...
En aquesta segona activitat encetarem el debat i cada un de vosaltres es transformarà en un
d’aquests personatges: el pagès, l’hoteler, el polític, l’ecologista i el moderador.
1.Per començar cada un dels personatges s’ha de reunir amb els seus homòlegs i durant
uns minuts hauran de fer una posada en comú sobre els seus interessos particulars per
després poder defensar-los! Els moderadors hauran de decidir de quina manera posaran
ordre durant els debats.
2.En acabar aquesta primera part, els personatges s’han de mesclar en grups de quatre
i arrencarà el debat. El moderador de cada grup serà l’encarregat de donar el torn de
paraula i d’escoltar bé les peticions de cada un.
Acabarem la sessió amb una posada en comú enAjuntament de
tre tots, on cada un de vosaltres heu d’exposar les
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vostres conclusions sobre l’activitat i el rol que vos ha
tocat tenir!
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