DISSABTES, PATRIMONI

Febrer – Maig de 2022

Presentació
El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, a través de la Direcció Insular
de Patrimoni, ofereix la possibilitat de visitar tres elements destacats del nostre patrimoni
historicoindustrial: la tafona de Son Torrella, el conjunt de l’hort d’en Copido i els molins
hidràulics de Galatzó. Aquests conjunts han estat restaurats els darrers anys pel personal
de la institució insular.
Així, s’han programat una sèrie de visites guiades que permetran al públic en general
gaudir del patrimoni i la cultura de la nostra illa.
Aprofitau el matins dels dissabtes per caminar amb nosaltres i conèixer el nostre
patrimoni cultural.
Les visites són gratuïtes.

Observacions generals
-

Durant tot l'itinerari de la visita està prohibit menjar i, naturalment, fumar. Es pot
portar aigua per beure.

-

No es poden generar residus i, si se’n generen, cal endur-se-n’ho tot.

-

Per respecte als altres visitants, no està permès realitzar el recorregut amb cans
i/o qualsevol altre animal, a excepció dels cans pigall.
-

Cal portar calçat adequat.

-

La visita es pot suspendre en cas de mal temps el mateix dia o un dia abans si
la previsió meteorològica és adversa. En aquest cas, s’avisarà a través del
WhatsApp del telèfon del sol·licitant que apareix al full d’inscripció.

-

Durant tot l’itinerari s’han de respectar
decretades per les autoritats competents.

Període d’inscripció
Del 8 de març al 13 de maig de 2022

Imprescindible fer la inscripció prèvia a
visitapatrimoni@conselldemallorca.net
Telèfon de contacte: 971 219 815
Al final d’aquest document trobareu el full d’inscripció

les

mesures sanitàries

Visita guiada a la tafona de Son Torrella (Santa Maria del Camí)
Amb la col·laboració de la propietat i de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí

Descripció:
La possessió de Son Torrella, situada a la vall de Coanegra, alberga una de les tafones
més interessants de Mallorca. Documentada el segle XV, conserva 4 premses de biga.
Aquesta és una de les dues tafones de Mallorca que utilitzava la força de l’aigua per
produir l’oli.

Data: dissabtes 12 i 26 de març de2022
Hora d’inici: 11 h
Durada aproximada: 1 h
Punt de trobada: barrera de la finca de Son Torrella
Aparcament: no es pot aparcar al camí de Coanegra. Convé deixar el vehicle a
l’aparcament del parc de Can Borreó i anar a peu fins a Son Torrella (distància
aproximada 2,100 km). Us adjuntam un mapa del recorregut.
Aforament: màxim 20 persones per visita
Recordau: imprescindible inscripció prèvia

Visita guiada al conjunt de l’hort d’en Copido (Alcúdia)
Amb la col·laboració del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lentia

Descripció:
El conjunt de l’hort d’en Copido, situat a l’àrea de la ciutat romana de Pol·lentia, conserva
una sínia de cadufos amb tota la maquinària, l’aqüeducte per conduir l’aigua extreta fins
al safareig i una caseta d’eines, a més d’un petit soll per engreixar els porcs. Aquest
conjunt és un autèntic testimoni de la Mallorca rural del segle passat.

Data: dissabtes 2 i 30 d’abril
Hora d’inici: 11 h
Durada aproximada: 1 h
Punt de trobada: a l’aparcament de davant el cementiri municipal d’Alcúdia. Us
adjuntam un plànol de situació.

Aforament: màxim 30 persones per visita
Recordau: imprescindible inscripció prèvia

Visita guiada als molins hidràulics de Galatzó (Calvià)
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calvià

Descripció:
Els molins de Galatzó són dos enginys situats un davall l’altre que, mitjançant la força de
l’aigua, servien per moldre gra ─principalment blat─ i transformar-lo en farina. Aquest
esplèndid conjunt restaurat fa poc pel Consell de Mallorca, també permet conèixer com
era la maquinària tradicional d’un d’aquets dos molins.

Data: dissabtes 7 i 14 de maig
Hora d’inici: 11 h
Durada aproximada: 1 h
Punt de trobada: molins de Galatzó
Aparcament: cal deixar el cotxe a l’aparcament habilitat i pujar fins als molins a peu, la
distància aproximada és d’1,200 km. Us adjuntam un mapa del recorregut.

Aforament: màxim 30 persones per visita
Recordau: imprescindible inscripció prèvia

FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades del sol·licitant:
Nom i llinatges:
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil de contacte:
Nom, llinatges i edat de les persones que acompanyen la persona sol·licitant:
ITINERARI SOL·LICITAT I DATA (marcau amb una X l’opció elegida)
Tafona de Son Torrella
12 de març
26 de març

Conjunt de l’hort d’en Copido
2 d’abril
30 d’abril

Molins hidraùlics de Galatzó
7 de maig
14 de maig
Si voleu fer més d’una visita, heu d’emplenar una inscripció per cada una.

Enviau aquest full a:
visitapatrimoni@conselldemallorca.net

