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RUTES I EXCURSIONS

El Parc Natural de la
Península de Llevant
Text de FACILECT / Fotografies d’Olaf Tausch

El Parc Natural de la Península de Llevant va ser creat
l’any 2001. Amb una superfície de 1.576 hectàrees, està
situat al nord-est de Mallorca, en un extrem de la península
de Llevant. S’estén pels termes municipals d’Artà i
Capdepera i, actualment, inclou les finques públiques
d’Albarca, es Verger i s’Alqueria Vella i la Reserva Natural
del Cap de Ferrutx.
A la península de Llevant, les muntanyes cobertes de càrritx es
combinen amb les valls solcades per torrents, i els penya-segats
costaners s’alternen amb cales d’arena fina. En tot aquest
mosaic de paisatges naturals hi ha elements singulars: illots,
coves, avencs, petits boscs i extensions de garriga.
La gran varietat d’ambients naturals afavoreix una biodiversitat
notable que inclou una gran quantitat d’espècies endèmiques,
en alguns casos limitades a aquesta zona. S’hi poden observar
vaques autòctones de Mallorca, la tortuga mediterrània i un
gran nombre d’aus, com el falcó marí.
Pel que fa al patrimoni històric i cultural del parc, les restes
talaiòtiques són un clar testimoni que ha estat poblat des de
ben antic. També hi trobam mostres d’arquitectura militar,
com la talaia Moreia, de vigilància costanera, i restes d’un
campament de presos. Així mateix, destacam les cases de
possessió, les marjades i altres elements de la vida agrícola,
com tafones, sínies, etc.
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Un altre dels principals atractius per als visitants són les platges
verges que hi ha al parc: es Matzocs, la cala de sa Font Celada
i s’Arenalet d’Albarca. Per arribar-hi, s’ha de fer una bona
caminada.
Oferta educativa, visites i estades
El Parc Natural de la Península de Llevant ofereix diferents
itineraris als centres educatius, així com la possibilitat d’acordar
visites i estades per al públic en general. Totes aquestes activitats
s’han de concertar amb antelació a l’oficina del parc o bé per
telèfon.
Allotjament
Dins el parc hi ha diferents possibilitats d’allotjament.
Les cases d’Albarca. Antigues cases de la possessió d’Albarca.
S’hi poden allotjar dotze persones en sis habitacions dobles
amb banys complets. Disposen de cuina equipada i sala menjador.
Es poden reservar per a estades curtes.

Un dels principals atractius per als
visitants són les platges verges que hi
ha al parc, tot i que, per arribar-hi, s’ha
de fer una bona caminada.
Zona d’acampada. És un espai amb una capacitat màxima per
a trenta persones i set tendes. Es troba devora la caseta des
Oguers, dins un pinar a la falda de les muntanyes, a tan sols
500 metres de la platja de s’Arenalet d’Albarca.
La caseta de s’Arenalet. Situada a la platja de s’Arenalet d’Albarca,
abans la utilitzaven els senyors de la finca com a casa d’estiueig.
Avui és un refugi públic amb devuit places d’allotjament
distribuïdes en tres habitacions de dues places i tres habitacions
de quatre places, amb bany individual complet. Com a servei
comunitari, hi ha una cuina equipada amb fogons, estris, gelera
de gas butà i aigua calenta.
Contacte

La caseta des Oguers. Antigament era l’estança dels guardes
de les egües de la finca. Té capacitat per allotjar deu persones
en tres habitacions dobles i una de quàdruple. Disposa de dos
banys complets. També hi ha una cuina equipada amb fogons,
estris i gelera de gas butà, una sala d’estar i un magatzem.

Parc Natural de la Península de Llevant
C/ de s’Estel, 2
07570 Artà
Tel.: 971 836 828 / 971 829 219
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CULTURA POPULAR

El cavall de
raça menorquina
Text de FACILECT / Fotografies de l’Associació de Criadors i Propietaris
de Cavalls de Raça Menorquina
Podeu escoltar aquest reportatge enregistrat al web www.cofuc.cat

El cavall de raça menorquina és un animal harmònic, de
caràcter tranquil, plantós i obedient. La silueta esvelta i
el color negre del pelatge li donen un aspecte molt
elegant. La regulació de la raça admet que tengui taques
blanques a la cara i a les extremitats, sempre que
siguin petites.
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Orígens
Tots els autors coincideixen que el cavall menorquí pertany
al grup de races equines del llevant de la península Ibèrica
i la Mediterrània. Aquestes races tenen en comú el fet
de ser animals forts, de bona mida i aptes per al treball i
la cria.
Aquest tipus de cavall és un cas típic de raça molt antiga
que ha aconseguit mantenir-se al llarg dels segles com a
raça ben diferenciada i fortament arrelada a les tradicions
de l’illa de Menorca.
El cavall i les festes populars a Menorca
El cavall de raça menorquina és un animal noble, de sang
calenta, resistent i enèrgic. Té una gran aptitud per a la sella
i per al tir. Però, sens dubte, el que avui en dia més es valora
del cavall menorquí és la seva participació en les festes populars
de l’illa de Menorca, de les quals és protagonista insubstituïble
des de fa més de dos-cents anys.
És molt probable que aquesta dimensió cultural i tradicional
de les festes populars sigui el motiu pel qual el cavall de
raça menorquina ha pogut evitar les hores baixes que han
passat altres races equines de la Mediterrània, com ara el
cavall mallorquí o el cavall català, ja extingit.
Cria
La cria de cavalls menorquins era, fins fa ben poc,
complementària de les altres activitats ramaderes de l'illa.
Ara, en canvi, és una activitat productiva per si sola.
La gran promoció d’aquests animals gràcies a les festes
populars ha suposat un estímul per a la cria regulada
d’aquesta raça i ha fet que hi hagués un augment progressiu
de la demanda d’aquests animals tant a Menorca com
fora de l’illa.
Els criadors de cavalls de raça menorquina fan un esforç
per dur aquesta raça més enllà dels espectacles locals i les
festes populars. Destaca el fet que participin en esdeveniments
esportius de doma clàssica i doma menorquina que poden
reforçar la projecció internacional d’aquesta raça.
La raça va ser reconeguda l’any 1988. Actualment, hi ha
més de 3.000 exemplars registrats. Cada any aquest nombre
creix amb aproximadament 250 naixements registrats.
En aquest sentit, l’Associació de Criadors i Propietaris de
Cavalls de Raça Menorquina ha fet una tasca molt activa
tant en la promoció com en la regulació de la cria. Entre
altres actes, cada mes de maig organitza el concurs morfològic
de la raça al poble des Mercadal. Aquest concurs és un
punt de referència per la millora i el control de qualitat dels
cavalls d’aquesta raça.

Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls
de Raça Menorquina
C. dels Bijuters, 17, 1r (POICI)
07760 Ciutadella
www.cavalls-menorca.com
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GASTRONOMIA

El flaó
d’Eivissa i Formentera
Text de FACILECT

Elaboració
Els ingredients del flaó són:

Podeu escoltar aquest reportatge enregistrat al web www.cofuc.cat

El flaó de les Pitiüses és un pastís circular farcit de formatge tendre
esmicolat, ous, sucre i unes quantes fulles d’herba sana.
El flaó s’associa a la gastronomia
popular d’Eivissa i Formentera,
encara que es poden trobar pastissos
similars a Menorca, a Olot i al
Maestrat. Però aquestes variants
són molt diferents del flaó de les
Pitiüses.
No se sap exactament des de quan
s’elaboren aquests pastissos, però
en el llibre Blanquerna (1283), de
Ramon Llull, hi apareixen unes
quantes referències que deixen
constància que ja es feien en aquella
època llunyana.
Aquest dolç popular es preparava
antigament per Pasqua aprofitant
8

• Per a la pasta: farina, anís, aigua, grans de
matafaluga i oli.

l’abundància d’ous i formatge fresc.
Actualment, s’elabora en totes les
èpoques de l’any.

• Per al farcit: formatge tendre de vaca, ous,
sucre i herba sana.

Es pot afirmar que el flaó és un pastís
equilibrat i adequat a totes les edats
gràcies a les propietats nutricionals
dels excel·lents ingredients que
conté.

Per elaborar la pasta, mesclau i pastau la
farina, l’aigua, l’oli, l’anís i els grans de
matafaluga.

El flaó té unes mides variables, entre
un i dos pams de diàmetre i un i
dos dits d’alçària, i sempre té una
forma circular. Se serveix fred,
generalment recobert amb una
capa de sucre i adornat amb fulles
d’herba sana creuades sobre la
superfície.

Procés d’elaboració:

Esteneu una capa fina de pasta sobre la
superfície del motlo, inclosa la vorera arrissada.
Per fer el farcit, bateu els ous amb el sucre.
Afegiu-hi el formatge tendre i les fulles
d’herba sana. Mesclau-ho bé.
Cobriu la pasta amb la mescla.
Ficau el pastís al forn a una temperatura
moderada entre 30 i 40 minuts.

MÚSICA I ESPECTACLES

La capoeira
Text i fotografia de FACILECT
Podeu escoltar aquest reportatge enregistrat al web www.cofuc.cat

La capoeira és un mètode de lluita creat al Brasil, entre els segles
pels esclaus africans per defensar-se de la colònia portuguesa.
Molts d’historiadors diuen que els esclaus,
per dissimular que s’entrenaven per
enfrontar-se amb els seus amos, varen
crear un número alegre de música i ball.
Això explica per què la capoeira ha arribat
als nostres dies com una mescla de
tècniques de lluita i dansa fluida.
Després que s’abolís l’esclavitud el 1888,
els esclaus alliberats es varen traslladar a
les ciutats del Brasil. Com que no hi
trobaven feina, alguns varen formar bandes
delictives i varen continuar practicant la
capoeira. Com a resultat d’això, la capoeira
va ser prohibida al Brasil el 1890, i el càstig
per practicar-la era extrem, ja que es
tallaven els tendons de l’esquena i dels
peus als infractors.
Després d’anys de pràctica clandestina,
el 1937 el president del Brasil Getúlio
Vargas va presenciar un espectacle de
capoeira de l’escola del mestre Bimba.
Impressionat per l’art i per la devoció dels

XIV

i

XVI ,

practicants, el president Vargas va declarar
la capoeira esport nacional del Brasil,
d’aquesta manera va deixar de transmetre’s
en secret en petits grups en què la gent
jove d’una comunitat rebia consells dels
membres més grans. Actualment, hi ha
acadèmies de capoeira a tots els
continents.
La doble naturalesa (lluita-joc) d’aquest
art duu el cos al límit de l’elasticitat i la
flexibilitat muscular. Prevalen els moviments
exagerats, la simulació i la seqüència
provocació-atac-defensa. L’habilitat del
capoeirista per sorprendre el seu
contrincant amb astúcia i simulació és el
que determina el triomf en un combat.
Generalment, no hi ha contacte físic.
Des de sempre, la capoeira s’ha practicat
en rodes, que són lluites amistoses en les
quals capoeiristes i músics formen un cercle
tancat. Els músics duen el ritme i la
intensitat del joc. En la roda hi ha dos

La capoeira és la primera
manifestació llibertadora
de la cultura brasilera.
capoeiristes que juguen, la resta espera
per substituir-los. Durant la roda, els
capoeiristes que observen el joc es limiten
a cantar i a picar de mans.
Els practicants que són partidaris de la
versió més tradicional critiquen la capoeira
moderna, ja que consideren que implica
una pèrdua de la seva identitat. Sembla
que molts de capoeiristes se centren més
a executar acrobàcies impressionants o
elements marcials en comptes d’interactuar
en la roda amb l’altre jugador.
La filosofia té, encara avui, un paper
important en la capoeira, i els professors
s’esforcen per inculcar en les seves classes
valors com respecte, responsabilitat,
seguretat, intel·ligència i llibertat. No s’ha
d’oblidar que la capoeira, a més de ser
una expressió plàstica i esportiva, va sorgir
d’un poble captiu, i que representa
l’essència de cinc-cents anys de resistència
de la colònia africana del Brasil.
9

CONÈIXER EL MÓN

La glacera Perito Moreno
Text i fotografies d’Elena Palou
La glacera Perito Moreno es troba al Parc Nacional de les Glaceres, a la província
de Santa Cruz, al sud de la República Argentina. És una de les reserves d’aigua
dolça més importants del planeta. Moltes persones la consideren la vuitena
meravella del món per les vistes espectaculars que ofereix en un entorn privilegiat
entre boscs i muntanyes.
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La glacera té una llengua de gel amb una
superfície similar a la de la ciutat de Buenos
Aires. Deu el seu nom a Francisco Moreno,
fundador de la Societat Científica
Argentina. Té una alçària total de 150
metres, encara que només una cinquena
part (30 metres) surt per sobre del nivell
de l’aigua.
El nostre viatge a la glacera Perito Moreno
comença a Buenos Aires, on agafam un
avió que ens duu en un poc més de tres
hores a El Calafate, la població amb
aeroport més propera a la nostra
destinació.
Aterram a l’horabaixa i en aquestes hores
ja no hi ha autobusos que recorrin els prop
de cent quilòmetres que ens separen del
Parc Nacional de les Glaceres. En aquest
cas, el millor és llogar un cotxe o negociar
amb un remisero (nom que es dóna als
taxistes a l’Argentina) un preu fix d’anada
i tornada (200 pesos, devers 40 euros).
El primer dia descobrim que hem de pagar
entrada cada vegada que accedim al parc
i que no hi ha descomptes per visitar-lo
uns quants dies seguits. El preu per als
argentins és de 25 pesos (5 euros) i el preu
per als no argentins és de 75 pesos (15
euros). L’entrada, per cert, no inclou cap
de les activitats programades que es poden
contractar dins el parc.
De totes les excursions que ofereix el Parc
Nacional de les Glaceres, recomanam el
minitresc per la glacera Perito Moreno,
amb un preu de 400 pesos (devers 80
euros). L’activitat comença a El Calafate
a les 7 del matí, on un autobús ens recull
i ens duu fins al parc. En ser allà, feim
una travessia de trenta minuts amb vaixell
fins al campament en la qual ens expliquen
dades interessants de la glacera i agafam
els grampons per caminar sobre el gel.
L’excursió dura prop de dues hores, amb
algunes pujades i baixades no gaire
complicades, i acaba amb un brindis amb
una copa de whisky o un refresc amb gel
picat de la glacera mateixa.
Hi ha una versió més extensa d’aquesta
excursió (devers 6 hores) que pot ser una
opció millor, depenent del dia que faci i
del nostre estat de forma. També pot ser
interessant la travessia anomenada
«navegació pels llacs del parc nacional»,
que permet observar durant sis hores les
glaceres des de diferents perspectives. El
11

Alguns trucs per
organitzar el viatge
L’Argentina és un dels països del món
més fàcils de recórrer per compte propi.
Per organitzar un viatge a la Patagònia
amb un cost reduït, només hem de saber
uns quants trucs de viatger experimentat i
contractar els serveis d’allotjament, les
excursions o el transport directament a les
persones o empreses que els ofereixen.
En general, els preus dels serveis
d’allotjament i de restauració són equivalents
als europeus, tot i que per a la mitjana de
l’Argentina són cars.
És freqüent trobar productes i serveis amb
preus diferenciats per a argentins i no
argentins. A vegades pot ser molt útil
disposar d’un acompanyant argentí que
contracti els serveis.
Quant als vols, és millor fer desplaçaments
directes, sense cap tipus de connexions, i
no planejar res per al dia del vol, ja que
els retards són molt habituals.
A la Patagònia fa molt de fred, però el
principal problema és el vent. Recomanam
roba sintètica, folros polars, un bon anorac
i unes bones botes.

A la Patagònia fa molt de fred, però el principal problema és
el vent. Recomanam roba sintètica, folros polars, un bon
anorac i unes bones botes.
preu d’aquesta travessia és de prop de
600 pesos (120 euros).
A l’hora de triar i planificar les excursions,
activitats i rutes, aconsellam acudir a
qualsevol oficina o punt d’informació
turística. A tota l’Argentina aquestes
oficines són una font excepcional
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d’informació, i el tracte que ofereixen al
viatger és, en general, molt atent i
professional.
En definitiva, les persones que visitin el
Parc Nacional de les Glaceres no han
d’esperar trobar-hi grans obres d’infraestructura, ni tendes, ni hotels. Allà, la millor

Per evitar problemes, convé canviar tots els
doblers necessaris per al viatge a l’aeroport
de Buenos Aires, ja que als pobles petits és
difícil trobar bancs o llocs on canviar moneda.

obra no ha estat feta per l’ésser humà.
La bellesa imponent de les glaceres, la
variada mostra de fauna autòctona en
llibertat, l’agrest encant de l’estepa i
la diversitat dels boscs són les raons
que converteixen aquesta destinació
en un lloc de records i d’experiències
inesborrables.

SALUT

Joves
i consum d’alcohol
En els darrers anys, el consum d’alcohol s’ha estès molt entre els joves i adolescents, especialment els caps de
setmana, tant a l’interior dels locals d’oci nocturns com al carrer, en els coneguts botellones. I la ingesta d'alcohol té
relació molt sovint amb conductes violentes.
El consum d’alcohol sol associar-se a un concepte lúdic, d’oci
i de diversió. Per això és molt important que els joves rebin
una educació adequada que eviti els abusos, permeti una
vida saludable i afavoreixi un consum responsable.
Un estudi recent elaborat amb joves d’entre 14 i 25 anys
demostra que un 11,6% ha estat víctima d’alguna agressió i
un 23% ha participat activament en bregues en situacions
en què havien consumit alcohol.
Un 50% dels joves que han participat en l’estudi reconeix
haver anat amb cotxe amb un conductor embriagat. Cal
recordar que cada cap de setmana moren a l’Estat espanyol
una mitjana de vint persones menors de trenta anys en accidents
de trànsit, i en un 37% d’accidents es detecta que el conductor
té un nivell d’alcohol superior al permès.
Si es mescla l’alcohol amb altres substàncies, es corren més
riscs encara. La major part de les atencions sanitàries d’urgències
per consum de drogues són per culpa de les mescles.
L’alcohol és també la primera droga relacionada amb conductes
sexuals de risc, caracteritzades pel fet de no utilitzar cap
mètode anticonceptiu o de protecció, cosa que pot derivar
en un augment del nombre d’embarassos no desitjats i
d’infeccions de transmissió sexual.

Mentides i realitats de l’alcohol
Beure alcohol només els caps
de setmana no produeix
danys a l’organisme.

En realitat, el dany que
produeix l’alcohol al nostre
organisme depèn de dos
factors: quantitat i intensitat,
és a dir, una mateixa quantitat
d’alcohol consumida en poc
temps produeix més dany.

L’alcohol ajuda a superar el
cansament i el desànim.

El consum abusiu d’alcohol fa
perdre el control sobre les
emocions i els sentiments. Si
bevem alcohol quan estam
trists o depressius, després
d’una falsa sensació de
benestar la situació s’aguditza.

El consum d’alcohol fa entrar
en calor.

L’alcohol produeix una
sensació momentània de calor
perquè dilata els vasos
sanguinis perifèrics, però en
poc temps la temperatura
interior del cos disminueix i se
sent més fred.

L’alcohol és un aliment.

L’alcohol engreixa però no
alimenta.

Més informació:
http://www.pnsd.msc.es (Guía sobre drogas, Ministeri de
Sanitat, Política Social i Igualtat)
http://alcohol-info.es
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A L’AIRE LLIURE

Raixa

Text de FACILECT | Fotografies de Sara Sánchez

Podeu escoltar aquest reportatge enregistrat al web www.cofuc.cat

La finca de Raixa es troba al terme municipal
de Bunyola (Mallorca). Té una superfície
de més de 500.000 metres quadrats, dels
quals 4.500 corresponen a les edificacions.
La resta es reparteix entre diferents jardins,
àrees de conreu i zona forestal.
Tot i que la primera referència de Raixa
com a finca apareix a mitjan segle XIII ,
després de la conquesta del rei Jaume I,
es tracta d’una finca d’origen islàmic. Durant
el segle XVI, Raixa va viure diferents assalts
i incendis, per aquest motiu les cases varen
haver de ser reconstruïdes.
En els segles posteriors, els diferents
propietaris hi varen fer reformes i

14

ampliacions. En la dècada de 1790, Antoni
Despuig i Dameto va reformar la finca a la
manera d’una vil·la italiana, amb jardins i
un museu privat.

finca va ser adquirida pel Consell de
Mallorca i la Fundació Parcs Nacionals
(avui Fundació Biodiversitat del Ministeri
de Medi Ambient).

El prestigi de Raixa es va difondre durant
el segle XIX gràcies als viatgers il·lustres
que varen recórrer Mallorca. En el segle
XX, Raixa va ser un lloc d’inspiració per a
molts de poetes i artistes que la varen
convertir en centre de la seva obra
creativa.

El projecte de restauració de Raixa es va
iniciar l’any 2003. Fins a l’any 2008, no va
acabar la primera fase dedicada a la
rehabilitació de l’edifici principal de les
cases. A partir de l’any 2009, s’inicia la
segona fase, que comprèn els jardins i les
edificacions agrícoles de la finca.

L’any 1993, Raixa va ser declarada bé
d’interès cultural pel seu valor històric i
artístic i per la seva importància
paisatgística i etnològica. L’any 2002, la

Els jardins de Raixa
Tot i que Raixa ja tenia espais enjardinats
en el segle XVIII, es pot dir que els famosos

jardins de la finca són una creació del
segle XIX .
El fet que Raixa es trobàs a la falda d’una
muntanya va determinar que els jardins es
disposassin en terrasses a diferents cotes.
Visites
A més de les visites guiades per a grups i de
les visites escolars, que es poden concertar
per telèfon, Raixa es pot visitar amb accés
lliure i gratuït els dissabtes i els diumenges
de les 9 a les 14 hores.
Més informació:
www.raixa.cat
www.conselldemallorca.net
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