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Voltejant la Vall Verda:
un recorregut còmode i amè!
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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
N

l’entorn
Aquesta petita vall de 50 hectàrees de terreny i que beu de l’aluent del torrent del Gorg, ha
estat en els darrers segles la base per a un territori dedicat a l’activitat agrícola.
La primera prova de vida que tenim al municipi de Calvià i que correspon al període de l’edat
de bronze (abans del 1300 aC), la tenim dins la conca des Capdellà. I és en aquesta mateixa
àrea on segles més tard varen aparèixer els establiments de possessions com la de Son Vic,
amb l’objectiu principal d’explotar les terres.
Una de les raons principals que va impulsar la conquesta de Mallorca era la necessària expansió
de les terres que el sistema feudal imposava, i en haver consolidat aquesta victòria, els nobles, cavallers i l’Església procediren a fer el repartiment de les terres mallorquines. D’aquesta
manera, tot el patrimoni que es construí durant l’època musulmana a la illa passà a ser dels
nous propietaris, els quals s’encarregaren que seguissin en funcionament, conreant les terres
i donant feina als pobles durant els segles que seguiren. Avui dia poques d’aquestes construccions continuen sent agrícolament productives, i les que no s’han convertit en centres educatius agraris, possessions particulars o agroturismes, s’han deixat mig abandonades per falta de
recursos.

Activitat
Panell Possessió de Son Vic
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l’alimentació i el medi ambient
Sobre el 8550 aC els humans varen començar a cultivar grans i més tard a domesticar animals. En aquest moment, no només va començar a canviar la dieta dels humans, sinó
que la història de la humanitat canvià el rumb completament en direcció cap al que
coneixem avui.
A partir del moment en què Jethro Tull va inventar la primera màquina de
sembrar al món i aparegueren els primers pesticides i fertilitzants, la productivitat agrícola es va disparar, fet que va facilitar que la població passàs
de 1.600 milions de persones el 1900, a més de 7.500 milions el 2017!

ELS ENVASOS DE
VIDRE SÓN ELS ÚNICS
QUE SE RECICLEN 100%!
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Aquesta enorme demanda per a la producció alimentària, que encara avui continua augmentant, malauradament deixa una petjada ben negativa en el medi ambient i només nosaltres, els
consumidors, els que cream les necessitats d’aquests mercats, som capaços de mitigar aquest
impacte nociu sobre la natura.
En aquest punt és on entra l’alimentació saludable, que no només passa per consumir aliments
sans i ecològics, sinó per tenir en compte també conceptes com els productes km 0, baixos en
residus o els de baix impacte ambiental.

activitat 02

Compram amb seny!
Treballant en grups i amb la llista de la compra proporcionada, anirem a fer la compra al supermercat improvisat. Entre les possibilitats que tenim, triarem la que normalment compram
a ca nostra.
En haver acabat, debatrem en grup la compra que hem fet i discutirem com la podem millorar!
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