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lliures una pique de pedre de Santany de tenor de circa sinquanta
quarters.48
Després dels diversos aspectes tractats sobre la nostra pedra,
sols afegirem que aquest petit estudi vol posar en valor, una vegada
més, l’anomenada pedra de Santanyí i, sobretot, vol ser un senzill
homenatge a les persones que hi han fet feina al llarg de la història,
des de la pedrera fins a l’obra acabada i col·locada al seu lloc de
destí.

POTENCIAL DESESTACIONALITZADOR
DE L’ARQUEOLOGIA A SANTANYÍ
Núria Martínez Rengel1

Quan a Espanya se la començava a veure com a un destí per a un
turisme creixent que acabaria convertint-se en un turisme de masses,
l’economia reflectia un país amb un desenvolupament incipient que
necessitava l’entrada de capital estranger amb el dinamisme econòmic
que això representaria.
Aquesta activitat, el turisme, que es va iniciar com un entreteniment
elitista i anecdòtic s’ha convertit en un dels pilars de la macroeconomia
a nivell mundial. Dels 300 milions de viatgers que es varen moure en
1984 passaríem a 700 milions de persones a l’any 2000.2
Aquesta absorció de places es reflecteix en els over booking
que sovint es produeixen en els grans hotels de les illes durant la
temporada alta, ja que durant els mesos de manco ocupació, els hotels
o tanquen les seves portes o, en cas de mantenir-se oberts, ho fan en
un percentatge de la seva superfície, malgrat que actualment alguns
hotels mantenen una oferta hivernal especialitzada. Això reflecteix
una economia fluctuant que manté subjecte a l’individu local, resident,
a la despesa que efectua l’individu no local, no resident.
Majoritàriament les inversions econòmiques s’han canalitzat cap
al sector turístic. La densitat empresarial a les llles Balears és una de
les més altes del sector a Espanya (Manera, 2002) i una de les que
més mortalitat empresarial pateix a temporada baixa (Reina, 2001).
Les víctimes son les petites i mitjanes empreses que executen els seus
serveis en diferents sectors que pateixen una gran dependència del
turisme. (construcció, restauració, comerç, etc.).
A les illes la única indústria existent actualment és la subsidiària
del turisme, la resta (pells, perles, sabates, cultius) han passat a ser
produccions gairebé artesanals pel nombre de treballadors que hi fan feina.

48 ARM, Prot. P-686, f. 204. Citat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Daniel Pou, lapiscida (? -† 1528)”,
Randa, 61, Miscel·lània Gabriel Llompart/1,(2008), p. 93-101.

1 Martínez Rengel, N. Doctorando Dpto. Prehistoria i Arqueologia. UNED. DEA en Prehistoria i
Arqueologia UNED. Llicenciada en Història especialitat Prehistoria i Arqueologia, UB (Universitat
de Barcelona).
2 Vallejo Pousada, R. 2002. “Economía e Historia del Turismo Español en el s.XX” Historia
Contemporánea 25.
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Aquesta estacionalitat de la que xerren els especialistes és altament
negativa. Si bé és veritat que disminuir el cost d’ una estància a les
Illes Balears, fa que es pugui oferir més pernoctacions a manco preu,
la baixa especialització formativa del treballador en altres sectors,
implica que malgrat la gran mobilitat inte empresarial existent, el
treballador sovint no pugui sortir d’una feina subjecte a la “temporada”.
Amb un 60% aproximadament de contractació eventual, l’economia
balear pateix una fluctuació que oscil.la entre l’òptim de maig a
septembre, un manteniment en els mesos d’abril i octubre pels que
fan feina a grans hotels o restauració sense pernoctació i un descens
del consum que resulta crític pels empresaris locals entre els mesos
de novembre i març, ambdós inclosos, i que en els darrers cinc anys
no pareix que hagi de remuntar perceptiblement durant la campanya
de Nadal.
En comunitats on el turisme és una indústria més, la dependència
econòmica és menor. Comunitats Autònomes cóm País Valencià
o Catalunya, ambdós destins turístics, gaudèixen d’una baixa
estacionalitat estiuenca ja que la seva oferta turística ho és tan d’oci
com cultural. En aquests casos s’ha potenciat la imatge de destí
cosmopolita, bressol d’ arts i cultura, utilitzant la mediterraneïtat com
un factor més i no com la base del seu poder d’atracció.
Cedir el comandament completament a allò que succeeix en un
territori durant cinc o sis mesos a l’any és acceptar un gran risc i
això fa que oferir alternatives que puguin ser afegides als recursos de
crida, que actuen com a reclam turístic durant i fora l’època d’estiu,
sigui imprescindible.
El terme desestacionalització neix durant la legislatura 1995-1999
amb l’aprovació del primer Plà de Desestacionalització Turística. El
creixement exponencial que varen experimentar les arribades a les
Illes Balears varen passar de 3,800,000 passatgers al 1971 als més de
13 milions al 2001. Un increment de gairebé 10 milions de viatgers
en 10 anys.
Si ens centrem en el període en el qual aquests turistes han arribat
a les illes veiem que el percentatge arribat entre abril i octubre
representa el 85% i que el 90% de la demanda turística es continua
produint en 6/7 mesos.3
El model formulat per Butler (Butler, 1980) estableix les sis fases
d’evolució d’un Àrea Turística:

3 Dades preses de la Cambra de Comerç . Cercle d’economia de Mallorca.2002.
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Descobriment
Inici
Desenvolupament
Consolidació
Estancament
Declivi o Rejoveniment

Les Illes Balears com a destinació ha passat per les cinc primeres
fases d’evolució i segons la nostra percepció a l’hora de desenvolupar
aquesta tasca d’investigació, actualment el destí es troba en una fase
de Declivi i és imprescindible un Rejoveniment per poder afrontar
les properes dècades oferint una destinació alternativa i novedosa,
reinventada, que pugui atreure a un flux de turistes de qualitat als que
les quatre “s” britàniques “sand, sun, sex and sea” no siguin l’objectiu
principal quan visiten l’arxipèlag.4
Knowles y Curtis (1999) planteixen la “tesis del declive irreversible
de los destinos de sol y playa españoles de segunda generación” i
consideren irreversible el declivi pel desgast de la oferta i la possible
competència. És evident que si un turista es dirigeix any rere any al
mateix destí i any rere any rep els mateixos estímuls i l’únic canvi és
la degradació de l’entorn, probablement acabarà provant destinacions
noves que, al manco, tinguin l’atractiu de la novetat.
Una de les característiques que diferencien als turistes que arriben
a les illes dels que fluctuen d’un destí a un altre és que sovint estan
fidelitzats i realitzen un o dos viatges a l’any a les illes . Si bé això és
cert, també s’ha de tenir en compte que s’ha produït un canvi en un
percentatge elevat, ha hagut un canvi de clients, actualment arriben a
les illes turistes amb manco poder adquisitiu que han escurçat la seva
estada i que aprofiten les ofertes “tot inclòs” per a realitzar despeses
mínimes durant els dies que passen a l’arxipèlag.
A noltros això ens indica que pentura aquest turista tipus no és
el que tots els vinculats d’una manera o d’un altre en el món del
turisme voldríem. És veritat que aquells que obtenen beneficis amb
les pernoctacions persegueixen un “complet” durant tota la temporada
per amortitzar la inversió que realitzen en infraestructures i personal.
Però també és veritat que la societat balear no la formen només
aquest tipus d’empresaris. És per això que incorporar campanyes de
difusió de les nostres illes que arribin a persones amb inquietuds
culturals que les duguin a dirigir-se un poc manco a sa platja i un poc
4 Amer Fernández, Joan. (2009) Los debates sobre la percepción social del turismo en las Islas
Baleares. Nimbus (revista), nº23-24, pàg.5-23.
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més a l’interior, a conèixer què són realment les Illes Balears i quina
és la seva identitat un cop deixen de trepitjar arena, podria ajudar a
dispersar aquest flux de gent cap a zones que actualment no reben
pràcticament cap benefici d’aquesta invasió pacífica i sovint desitjada
que representa el turisme per a Mallorca.
L’oferta cultural de les Illes Balears és abundant i podem nomenar
museus, edificis singulars, castells, amb diferents rutes per a que
els turistes puguin visitar-los. El Patrimoni Arqueològic s’ofereix a
Mallorca com un recurs més sense donar-li cap singularitat especial.
A Menorca i Eivissa aquesta oferta està més especialitzada existint,
inclús, empreses que es dediquen a realitzar visites a jaciments
arqueològics amb turistes interessats en aquest tipus de patrimoni.
Com a exemple paradigmàtic tenim la nominació de Menorca com a
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO gràcies a les seves restes
arqueològiques.
El potencial de l’ Arqueologia com a agent desestacionalitzador
complementari és il·limitat. I això és degut a les possibilitats que
ofereix. Tant es pot museïtzar un espai arqueològic creant un itinerari
amb explicacions que permetin al visitant recrear el modus de vida
dels antics habitants de s’ Illa; com organitzar actes lúdics ja siguin
concerts, recreacions teatrals, tallers que acostin l’arqueologia a les
persones interessades, etc. Al voltant de Santanyí ja hi ha llocs on
es duen a termes totes aquestes activitats que són promocionades
per entitats locals i voluntaris que intenten acostar el jaciment a la
gent perquè coneguin de primera mà el que tenen al costat de casa i
això ajudi a hom a prendre comciència de la importància que poden
tenir aquests jaciments per promocionar la zona. En aquest cas estem
xerrant dels Clossos de Can Gaià, un jaciment on començant de no
res s’està aconseguint que es puguin fer campanyes regulars i que s’
afavoreixi el seu coneixement entre els turistes que visiten Portocolom
i Felanitx i pernocten en determinats hotels.
La possibilitat de crear una xarxa de jaciments amb diferents rutes
que obeeixin a diferents moments històrics i/o prehistòrics de les
illes, i la riquesa en vestigis que aquesta terra amaga, converteixen
l’arxipèlag en un gran parc arqueològic que està esperant ser descobert
i apreciat en la seva justa mesura.
Si diferents municipis acordessin posar en comú aquesta necessitat,
la creació d’una xarxa arqueològica a la illa seria possible. Si cada
municipi en cuidés un o dos dels seus jaciments i els intentés oferir com
a actiu desestacionalitzador, aquesta possibilitat deixaria de ser una
utopia i es convertiria en una realitat. I si any rera any aquest nombre
de jaciments podés anar augmentant, finalment, hauríem conservat,

restaurat, consolidat i difós un patrimoni de valor incalculable per a
les futures generacions.
Aquest gran museu a l’aire lliure que és Mallorca tan sols necessita
certa ordenació i el convenciment dels organismes competents de que
posseeixen una eina amb la qual l’illa balear més gran es converteixi
també en un referent europeu de turisme arqueològic-cultural i deixi
de ser vist únicament com a un destí turístic de sol i platja.
Però el producte turístic cultural en general i arqueològic en
particular, no ha de ser vist tan sols com una oferta que complementi
al producte de sol i platja o que permeti desestacionalitzar mitjançant
sinèrgies amb altres productes com l’agroturisme o el senderisme. El
turisme arqueològic és un turisme que potencialment i en el futur, pot
ser un reclam en sí mateix i aquestes sinèrgies amb altres productes
com els anomenats poden convertir-lo en un referent diferent respecte
a altres destinacions culturals o arqueològiques.
Com es pot observar, conjugar un turisme sostenible amb un
territori que intenta conservar les seves qualitats naturals sense restar
actius a la principal indústria econòmica de les Illes Balears, fa que la
recerca d’eines desestacionalitzadores es configuri com una necessitat
i no com una opció.
Fins avui, el cicloturisme, el senderisme, la gastronomia i altres
atractius que s’han afegit al binomi “sol i platja” han fet que les nostres
illes resultessin atractives per a milions de viatgers.
Resulta irònic el fet de que un dels nostres majors i millors
patrimonis, l’arqueologia, no hagi estat mai la protagonista d’aquest
maridatge.
Introduir la idea de que l’arqueologia com a agent desestacionalitzador
pot generar recursos que es puguin reinvertir en aquesta disciplina
i que permetin la conservació, consolidació, divulgació i museïtzació
dels jaciments escollits, tal vegada ens permetrà aconseguir que el
resident contempli l’arqueologia com un recurs més al seu abast i
que pot contribuir a millorar la qualitat d’un turisme cada cop menys
inversor.
La no inclusió del patrimoni arqueològic com a agent
desestacionalitzador suposa un desperdici de recursos que no ens
podem permetre.
En el moment de redactar aquesta comunicació, el municipi de
Santanyí no posseeix un catàleg de protecció de patrimoni per a cada
un dels seus nuclis de població amb un inventari real de les restes
que podem trobar al municipi i de l’estat de conservació en el que es
troben.
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Quan ens referim a inventari real, xarrem de un inventari on les
restes documentades siguin les que hi ha en el present, no d’un
inventari realitzar a partir de la bibliografia recollida que no reflecteix
la realitat.
Al repassar l’inventari arqueològic de la zona realitzat pel Consell
Insular de Mallorca, en molts casos s’indica la necessitat de dur a
terme actuacions urgents de consolidació i conservació que no s’han
dut a terme.
La llei 16/1985 en el la seva disposició addicional primera estableix
que tots aquells bens que hagin estat declarats històrico-artístics o
inclosos en l’inventari de Patrimoni artístic i arqueològic d’Espanya,
passen a considerar-se i denominar-se BIC quedant sotmesos al règim
jurídic dels bens d’interès cultural.
La lassitud de les administracions insulars en gestió de patrimoni
és pràcticament absoluta. La manca de recursos físics i econòmics
influeix en que sovint es reaccioni quan una troballa o un atemptat
contra el patrimoni pot ser utilitzar per a aconseguir una plana als
diaris i es converteix en un arma que esgrimeixen els uns i els altres.
A Santanyí els jaciments que es localitzen tenen la suficient entitat;
xerram de poblats calcolítics, coves d’inhumació pretalaiótiques,
poblats talaiótics; com a per sí mateixos permetre l’establiment de
rutes prehistòriques ben documentades que ofereixin una alternativa
cultural al sol i la platja. Aquestes restes no necessiten primeres planes
per a ser conegudes. En la seva gran majoria van ser enumerades a
les NNSS de 1985 i ho han tornat a estar a les darreres NNSS. A més,
gaudeixen del seu estat de BIC que els hi garanteix la conservació.
El fet de conservar, consolidar, recuperar i difondre l’existència del
que ja tenim en el territori ens permet donar-les-hi un valor afegit;
la possibilitat de crear un centre d’interpretació sobre la prehistòria
del terme, exposicions no permanents com les que realitzen a altres
pobles, conferències ventes promocionals, etc; permetria a més d’
acollir persones a les que mobilitza l’afany de coneixement recaptar
ingressos per a mantenir aquestes activitats.
Pensem que és el moment d’oferir a Santanyí (tal com ja estan
fent altres municipis de Mallorca) la possibilitat de gestionar el seu
patrimoni d’un altre manera.
Un 20 de maig de fa uns 120 anys, en el Botlletí de la Societat
Arqueològica Lul-liana es descrivia
a l’actuació cap al patrimoni arqueològic de les persones que
habitaven el terme de la següent forma:
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“Bronces antiguos (…) recogidos recientemente en las necrópolis
de Santanyí tan ricas en prendas de valor arqueológico y tan faltas
de una intervención inteligente en las presentes destrucciones y
explotaciones de que son objeto” (Ferrà, 1985:89).

Malauradament, la situació no ha canviat. Segons el Ministeri de
Cultura, a Santanyí trobem un llistat de 76 localitzacions amb restes
d’interès arqueològic. La Carta Arqueològica de Santanyí comptabilitza
163 jaciments arqueològics en total. Hem de tenir en compte que
dintre d’aquest recompte existeixen jaciments que ja no hi són.
Localitzar 163 jaciments arqueològics en un espai de 126Km2
implica un índex d’ocupació de més d’un jaciment per Km2.
Si tenim en compte l’estat en el que es troben molts d’aquests
jaciments, lo verdaderament miraculós és que hagin arribat fins als
nostres dies.
La Talaia des Carritx, Ses Talaies de Can Saig, Son Cosme Pons, Sa
Bassa Llova, on, per posar un exemple, a les NNSS de 1985 es localitzava
una cova natural que ha estat tapada i unes restes talaiòtiques que
també han desaparegut, Ses Lluques, Es Portell, Son Vives; estem
xerrant de necròpolis on pentura estan enterrats avantpassats de les
persones que avui viuen en el terme.
Malgrat tot això pareix que comença a haver certa sensibilització
en persones o grups culturals que intenten dur endavant tasques de
recuperació de jaciments però això és una feina incommensurable
per a que la realitzin grups de 10 persones.
El potencial desestacionalitzador que tenen aquests més de 150
jaciments arqueològics és excel·lent. Si les administracions locals
compartissin aquesta il·lusió de conservar i difondre el que els hi és
propi, es podrien realitzar tasques de neteja, senyalització i difusió
per a que el coneixement del que ens envolta fes possible la protecció
d’aquestes restes.
Com sempre, els problema són els doblers, aquest handicap ha estat
superat per ajuntaments com el de Felanitx o el de Santa Margalida, el
de Calvià, o el de Montuïri, que aposten per Es Clossos de Can Gaià;
Son Real; Es Puig de Sa Morisca o Son Fornés; com a llocs que poden
atraure visites i ajudar-los a desestacionalitzar-se.
En aquests pobles han anat tots a una, ajuntaments, hotelers,
empresaris, veïnats, associacions, individus particulars, que s’han
implicat per a dur endavant iniciatives de promoció i divulgació dels
jaciments més representatius del seu terme.
Les Coves des Torrent d’en Bragues en són un dels exemples que
podríem oferir durant hores.
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Aquestes coves situades en un torrent a cinc minuts caminant des
de Cala Santanyí podrien ser un exemple de focus d’atracció que tan
sols necessitaria neteja i senyalització en un primer moment per a
poder ser visitades.
Hi ha jaciments que podrien ser visitats però que la manca de
consolidació de les restes converteixen en perillós l’accés als mateixos,
per això és necessari un inventari real i actual de en quin estat es
troben aquestes restes, Realitzar un inventari utilitzant bibliografia no
és adequat quan un jaciment pot desaparèixer per diversos motius.
Altres jaciments importants del municipi no poden ser visitats
perquè es troben situats a finques privades, malament la llei diu que
els propietaris estan obligats a deixar lliure l’accés a les restes.
El poc control que s’exerceix és el que ha dut a la desaparició de
jaciments arqueològics que havien estat catalogats i que en 30 anys han
deixat d’existir. Fem referència a jaciments que han estat catalogats en
inventaris o normes subsidiàries antigues i que al tornar a realitzarles en els darrers anys ha passat de ser descrit com a existents a ser
considerats com a “desaparegut” o “il·localitzable”. Que això succeeixi
amb un fons de cabana pot ser atribuït a les inclemències del temps
o als actes vandàlics, però fer desaparèixer un talaiot és, certament,
quelcom més complicat.
Els ajuntaments han de conservar i mantenir els bens del patrimoni
històric de titularitat municipal i a més, poden intervenir en totes
aquelles actuacions i procediments d’altres administracions públiques
en matèria de patrimoni històric que facin referència a bens situats en
els seus termes municipals.
Han de senyalitzar el lloc on són els bens que formen part del
seu patrimoni històric i que es troben en el seu terme, ordenar les
vies d’ accés i adoptar les mesures de protecció respecte al trànsit de
persones i vehicles.
A més, han d’exercir la inspecció i vigilància de les activitats
urbanístiques dels particulars per a assegurar la observació d’aquesta
llei, sense perjudici de les competències atribuïdes a les altres
administracions públiques.
La gestió del patrimoni arqueològic a Santanyí resulta imprescindible
per a atreure a un turista interessat en qualque cosa més que el sól
i la platja. Aquesta mateixa gestió, permetria conservar les restes
patrimonials en millor estat i obriria la possibilitat de restaurar i
consolidar qualcuna d’elles.
Hi ha programes insulars (el Consell de Mallorca ofereix cada
estiu partides econòmiques per a aquestes tasques) que permetrien
recuperar algun d’aquests 163 jaciments i deixar-los en condicions
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adequades per a la seva visita.
La possible implicació de restauradors i hotelers, tal com s’ha fet
a Felanitx i a Montuïri, permetria també un maridatge entre cultura i
gastronomia oferint estades dirigides a gaudir dels diferents aspectes
que el municipi pot oferir.
Possibilitar la visita guiada per diferents jaciments establint unes
rutes històriques, oferir la possibilitat de realitzar rutes gastronòmiques
i monumentals, exposicions temporals, realitzar una pàgina web o un
enllaç on realment es xerri de la prehistòria del municipi amb dades
actualitzades i fotografies, sol·licitar les subvencions i col·laboracions
que permetin dur a terme accions de promoció i divulgació, són
algunes de les passes que poden afavorir una desestacionalització a
la zona.
Cada cop més, resulta evident que els actius econòmics que arriben
a les caixes dels nostres comerços o a les nòmines dels treballadors
temporals es veuen en perill doncs la temporada alta s’escurça i els
doblers que arriben també.
No ens hem de deixar enlluernar per xifres que cada any pareixen
superiors i que prometen una temporada excel·lent. El camí no és
rebre cada cop més viatgers en manco temps i que es quedin el
mínim possible. El camí és obrir la possibilitat de que la temporada
sigui empleada com el mostrador que ofereix a qui arriba qualque
cosa més del que venia a cercar, i que permeti a qui queda, gaudir
d’un territori que no creix i que hores d’ara tampoc es coneix.
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històric de titularitat municipal i a més, poden intervenir en totes
aquelles actuacions i procediments d’altres administracions públiques
en matèria de patrimoni històric que facin referència a bens situats en
els seus termes municipals.
Han de senyalitzar el lloc on són els bens que formen part del
seu patrimoni històric i que es troben en el seu terme, ordenar les
vies d’ accés i adoptar les mesures de protecció respecte al trànsit de
persones i vehicles.
A més, han d’exercir la inspecció i vigilància de les activitats
urbanístiques dels particulars per a assegurar la observació d’aquesta
llei, sense perjudici de les competències atribuïdes a les altres
administracions públiques.
La gestió del patrimoni arqueològic a Santanyí resulta imprescindible
per a atreure a un turista interessat en qualque cosa més que el sól
i la platja. Aquesta mateixa gestió, permetria conservar les restes
patrimonials en millor estat i obriria la possibilitat de restaurar i
consolidar qualcuna d’elles.
Hi ha programes insulars (el Consell de Mallorca ofereix cada
estiu partides econòmiques per a aquestes tasques) que permetrien
recuperar algun d’aquests 163 jaciments i deixar-los en condicions
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adequades per a la seva visita.
La possible implicació de restauradors i hotelers, tal com s’ha fet
a Felanitx i a Montuïri, permetria també un maridatge entre cultura i
gastronomia oferint estades dirigides a gaudir dels diferents aspectes
que el municipi pot oferir.
Possibilitar la visita guiada per diferents jaciments establint unes
rutes històriques, oferir la possibilitat de realitzar rutes gastronòmiques
i monumentals, exposicions temporals, realitzar una pàgina web o un
enllaç on realment es xerri de la prehistòria del municipi amb dades
actualitzades i fotografies, sol·licitar les subvencions i col·laboracions
que permetin dur a terme accions de promoció i divulgació, són
algunes de les passes que poden afavorir una desestacionalització a
la zona.
Cada cop més, resulta evident que els actius econòmics que arriben
a les caixes dels nostres comerços o a les nòmines dels treballadors
temporals es veuen en perill doncs la temporada alta s’escurça i els
doblers que arriben també.
No ens hem de deixar enlluernar per xifres que cada any pareixen
superiors i que prometen una temporada excel·lent. El camí no és
rebre cada cop més viatgers en manco temps i que es quedin el
mínim possible. El camí és obrir la possibilitat de que la temporada
sigui empleada com el mostrador que ofereix a qui arriba qualque
cosa més del que venia a cercar, i que permeti a qui queda, gaudir
d’un territori que no creix i que hores d’ara tampoc es coneix.
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Resum
El Camp d’en Torrella està constituït per una depressió càrstica
de 1,4 km2, reblert amb terra fina, que en alguns indrets arriba a 7
m de fondària. Aquesta terra correspon a antics sòls que han quedat
enterrats per nous materials que s’han acumulat successivament.
Les particularitats del sòl del Camp d’en Torrella, sobretot per la
seva profunditat i alt contingut en minerals d’argila confereixen unes
qualitats molt aprofitables per a l’agricultura, les quals contrasten
amb les terres dels voltants, molt primes i amb aprofitaments limitats.
Pel poble de Santanyí són unes terres molt apreciades pel
seu potencial agronòmic, assolint bones produccions de gra. A
l’actualitat, segueixen essent unes terres molt conreades i es destinen
majoritàriament als cultius herbacis de gra en secà.
Tenint en compte que els sòls constitueixen un recurs natural no
renovable, el manteniment de l’ús agronòmic d’aquestes terres és una
bona via per a conservar aquest bé patrimonial irreemplaçable.
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Introducció
El Camp d’en Torrella és una zona agrícola situada a 1,5 km del
nucli urbà de Santanyí en direcció oest, prop d’Es Llombards. És
pràcticament pla i la part central es troba a una altura d’uns 43 m
sobre el nivell de la mar. A nivell geomorfològic es pot considerar
una dolina, ja que constitueix una conca tancada, tot i que la pendent
dels seus marges és baixa (ROSSELLÓ VERGER, 1964). A la part
oest d’aquesta depressió càrstica s’hi troba un avenc amb dos colls,
conegut popularment com Ses Vencs (AGUILÓ, 2007), que recull
l’aigua de la conca gràcies a una síquia de drenatge i la transporta
per cavitats subterrànies fins a la mar. Es pot dir que el Camp d’en
Torrella té un origen al·luvial, és a dir, la terra que en forma part ha
estat transportada dels costers dels voltants i també des del Camp
d’en Bover. La darrera gran inundació va tenir lloc a l’any 1958 i,
segons alguns testimonis, tres mesos després encara hi romania aigua

