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2. PRESENTACIÓ 
 
L'activitat "Sa Comuna de Bunyola, un bosc de bon de veres" parteix d'una col⋅laboració entre la 
Regidoria de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Bunyola i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de 
Palma. Gràcies a l'esperit de cooperació entre ambdues institucions podrà dur-se a terme aquesta activitat 
educativa en un entorn forestal únic. 
 
Sa Comuna rep actualment molts de visitants, que procedeixen, molts d'ells, de Palma. I, desgraciadament, 
no tots tenen el comportament adequat que s'hauria d'esperar de persones que van al bosc. És per això que, 
per a l'Ajuntament de Bunyola (gestor de sa Comuna), és important proporcionar als possibles visitants 
informació adequada i, a la vegada, fomentar actituds respectuoses.  
 
Per altra banda, la demanda d'activitats d'educació ambiental que posin a l'abast dels nins i nines de Ciutat el 
coneixement directe d'àrees naturals, es troba en un procés de creixement. 
 
De la conjunció d'aquests interessos, diversos però convergents, sorgeix d'ambdós ajuntaments la iniciativa 
de dur a terme l'activitat educativa "Sa Comuna de Bunyola, un bosc de bon de veres". 
 
Hem de dir que sa Comuna de Bunyola, de 789 hectàrees,  és un indret molt adequat per introduir els nins i 
nines en el coneixement del bosc. Es tracta, probablement, de la zona forestal més extensa i frondosa de 
Mallorca. Actualment, segons la Llei d'espais naturals, aprovada pel Parlament Balear (1/1991), es troba 
protegida sota la qualificació d'ANEI (àrea natural d'especial interès), amb zones d'alzinar protegit. Els seus 
tallats de roca espectaculars, els seus boscos esplèndids, la seva fauna variada i els seus elements 
d'arquitectura popular, en fan un recurs didàctic extremadament atractiu.  
 
A més, la reparació de l'antic camí des Grau, duita a terme darrerament per FODESMA, del Consell Insular 
de Mallorca, i per on discorre bona part de l'itinerari, fa que amb relativament poca estona de caminar, ens 
trobem de cop immersos en l'ombra i verdor del bosc. 
 
A totes aquestes virtuds, hi podem afegir la proximitat a Ciutat (uns 15 Km), cosa que en facilita encara més 
l'accés. Tot plegat fa de sa Comuna el lloc ideal per a la realització d'una iniciativa educativa com aquesta. 
 
"Sa Comuna de Bunyola, un bosc de bon de veres" s'emmarca també, sens dubte, en el context de l'actual 
problemàtica ambiental en què es troben els nostres boscos i garrigues. Ens referim especialment a l'impacte 
més greu de tots: l'incendi forestal. 
Sa Comuna està qualificada com a zona d'alt risc d'incendi. Consideram de màxima importància parlar-ne als 
nins i nines que participen a aquesta activitat. Es tracta d'informar-los adequadament i d'advertir-los del perill 
propi del bosc mediterrani. Al mateix temps, creim fonamental impulsar actituds i comportaments correctes 
per contribuir a evitar el foc al bosc. 
 
"Sa Comuna de Bunyola, un bosc de bon de veres" pretén aportar un gra d'arena en la difusió de 
coneixements naturalístics i culturals sobre els boscos de Mallorca. Però, sobretot, voldria contribuir a 
l'estimació, entre els escolars, d'uns espais naturals que, pel fet d'estar situats prop d'una gran ciutat com és 
Palma, tenen problemes afegits per a la seva conservació. 
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3. OBJECTIUS CONCEPTUALS 
 
1. Situar sa Comuna de Bunyola i descriure les seves característiques geogràfiques bàsiques. 
 
2. Conèixer els trets essencials d'una població com Bunyola, que es troba al peu de la serra de Tramuntana i, 
a la vegada, ben a prop de Palma. 
 
3. Observar i identificar les principals formacions vegetals de sa Comuna, i algunes de les espècies vegetals 
que li són pròpies. 
 
4. Observar i identificar les espècies més característiques de la fauna de sa Comuna. 
 
5. Conèixer els aprofitaments forestals tradicionals a través dels elements d'arquitectura popular que trobam 
dins el bosc. 
 
6. Reconèixer els usos recreatius que actualment es realitzen a sa Comuna. 
 
7. Comprendre la importància de la conservació dels nostres espais naturals enfront dels impactes 
destructors, especialment de l'incendi forestal. 
 
4. OBJECTIUS PROCEDIMENTALS I ACTITUDINALS 
 
1. Adquirir l'hàbit de preparar i realitzar un itinerari que suposa una certa caminada. 
 
2. Saber respectar la vida i l'entorn propis de la vida rural, en el pas pel poble de Bunyola. 
 
3. Sentir curiositat per un medi forestal, desconegut per molts dels nins i nines. 
 
4. Investigar "in situ" alguns aspectes del medi i registrar breument la informació obtinguda. 
 
5. Adquirir l'hàbit del treball de camp en equip, extreure'n conclusions i exposar-les al conjunt del grup-
classe. 
 
6. Adquirir actituds i hàbits respectuosos amb les plantes, animals i amb el conjunt dels ecosistemes forestals. 
 
7. Aprendre a evitar determinats comportaments que suposen un perill per a la pervivència del bosc, sobretot 
en relació amb el risc d'incendi forestal.    
 
8. Adquirir una vinculació afectiva amb el bosc i, més concretament, amb un espai forestal pròxim a Palma, 
com és sa Comuna de Bunyola.   



  

Ajuntament de Palma 
Departament de Dinàmica Educativa 

33. Sa Comuna de Bunyola 
 Quadern d’informació per al professorat 

 6

 

5. CONTINGUTS (MAPA CONCEPTUAL) 

 



  

Ajuntament de Palma 
Departament de Dinàmica Educativa 

33. Sa Comuna de Bunyola 
 Quadern d’informació per al professorat 

 7

 

6. EL PAPER DEL MESTRE 
 
L'activitat "Sa Comuna de Bunyola, un bosc de bon de veres", com les altres iniciatives d'educació 
ambiental que el Departament de Dinàmica Educativa presenta cada curs a les escoles, s'ha d'entendre com 
un servei que l'Ajuntament posa a disposició del professorat. 
És el mestre el que decideix inscriure-s'hi i és ell, per tant, el principal interessat en el rendiment educatiu del 
procés. Per tant, és lògic que considerem el professor com una peça clau en el desenvolupament d'una 
activitat educativa com aquesta. El fet que la part més important (l'itinerari) es faci fora de l'escola i que 
compti amb el suport d'un monitor no altera el que acabam de dir. 

Abans de la visita 
En aquesta etapa, el mestre és l'únic agent dinamitzador de la feina. Ell és l'única persona que pot implicar i 
il.lusionar els nins i nines. 
Podem destacar alguns aspectes concrets en relació amb el paper del mestre: 
- Cal donar als alumnes una informació general sobre l'activitat, quines etapes hi ha i quins continguts es 
tracten. 
- És necessari treballar les activitats proposades al quadern de l'alumne. El treball previ a la visita serveix per 
introduir els nins i nines en el tema i per motivar-los de cara a l'itinerari. De manera que, quan vénguin a sa 
Comuna, duguin ja un mínim bagatge informatiu i, sobretot, un interès.  
- Convé mentalitzar-los també que la visita és, de fet, una excursió i que, per tant, un dels seus aspectes 
inherents i, a la vegada més interessants, és la descoberta d'un indret desconegut que només pot fer-se 
caminant. És convenient presentar l'excursió com un exercici físic saludable i com una percepció sensorial 
interessant. És important desvetllar interès per les sorpreses que ens esperen al bosc, intentant superar els 
perjudicis que molts nins i nines tenen avui dia respecte al caminar, i que són fruit d'una manca de pràctica, 
deguda a l'abús que es sol fer a la ciutat dels mitjans de transport motoritzats. 

Durant la visita 
A sa Comuna, cada grup-classe disposarà del servei d'un monitor-guia que dirigirà l'itinerari i dinamitzarà les 
tasques de descoberta dins el bosc. 
De tota manera, el paper del mestre continua essent molt important, ja que coneix personalment els nins i 
nines, els seus interessos, i el seu ritme i la seva dinàmica de treball. 
Per aquest coneixement personal i directe del grup, el mestre és també la persona més indicada per mantenir-
hi l'ordre durant l'itinerari. 

Després de la visita 
De tornada a l'escola, és important recordar la vivència de la sortida i reforçar els coneixements adquirits. 
Això pot fer-se mitjançant una simple conversa a la classe o realitzant alguna activitat, com ara l'elaboració 
d'un mural, la redacció d'una crònica o la confecció d'un dibuix. El mestre és la persona més adequada per 
proposar un o altre recurs a la seva classe. 
Les activitats conclusives duites a terme poden servir també com a eines avaluadores. Si tot acaba quan 
davallam de l'autocar, és difícil saber amb una certa exactitud l'opinió dels alumnes respecte de l'experiència 
viscuda, i el rendiment educatiu obtingut. Aquestes informacions poden ésser del màxim interès de cara a 
revisar el plantejament de futures activitats educatives semblants. 
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7. ASPECTES PRÀCTICS PER REALITZAR L'ITINERARI 
 
1- Els mestres han de recollir el material didàctic per a la preparació prèvia almenys quinze dies abans de la 
data assignada per realitzar l'itinerari. 

2- Els professors que assisteixin a l'itinerari han de ser els mateixos que preparin l'activitat a l'escola. 

3- Durant l'itinerari es fa feina per equips de treball. Cal fer-los prèviament a l'escola (sis com a màxim per 
grup-classe). Se'ls pot assignar ja el nom: els bunyolins, els garriguers, els carboners, els excursionistes, els 
bombers i els ecologistes. 

4- Poden assistir-hi dos grups-classe a la vegada, que seran atesos, cadascun d'ells, per un monitor. Cada 
grup-classe ha d'anar acompanyat del seu professor. El màxim total d'alumnes és de 65. 

5- Els alumnes, i també els professors, han de dur roba d'abric, berenar, aigua, calçat adequat per caminar pel 
bosc i alguna cosa per protegir-se de la pluja en el cas que el temps així ho aconselli. Cada alumne ha de dur 
el seu quadern i, el mestre aquest quadern d'informació per al professor.  

6- Durant l'itinerari els professors es fan responsables del seu grup-classe. 
8. SUGGERIMENTS METODOLÒGICS PER A LA PREPARACIÓ DE 
L'ITINERARI 
 
És essencial dedicar un temps a la preparació prèvia, mitjançant les activitats proposades al quadern de 
l'alumne, que el mestre pot prendre en la seva totalitat o bé seleccionant les que ell trobi més adequades al 
nivell i els interessos dels seus alumnes. 
Aquestes activitats poden plantejar-se com a treball individual, col⋅lectiu o en grups reduïts, sempre però, 
sota el guiatge i supervisió del mestre. 
Convé informar els nins i nines, des de bon començament, del caràcter general i dels objectius de l'activitat. 
Pot plantejar-se la preparació de manera imaginativa, proposant al grup la confecció de murals, la recerca 
d'informació complementària, una redacció inicial on expressin la vivència d'experiències prèvies semblants, 
etc. 
Respecte de la tasca, proposada al quadern de l'alumne, d'acolorir, retallar i aferrar les "postaletes", suggerim 
la possibilitat de treballar amb fotocòpies de la plana corresponent (revers inclòs), per tal de conservar el 
quadern intacte. 
És especialment important la part de preparació tècnica o logística de l'itinerari: observar mapes, fer els 
grups, parlar del que cal dur i mentalitzar-se que caldrà caminar per poder observar un entorn nou. 
Proposam programar l'itinerari d'acord amb els altres professors del cicle, com una experiència 
pluridisciplinar, en el marc del tema transversal d'educació ambiental. 
És recomanable emmarcar aquesta activitat dins la programació general del curs, de manera que no quedi 
com un fet aïllat. És important relacionar els continguts nous que poden aprendre's en el decurs de la 
preparació prèvia i de la realització de l'itinerari, amb altres continguts ja treballats a la classe i també amb 
altres sortides que s'hagin fet. 
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9. ESTRUCTURACIÓ DE L'ACTIVITAT 
 
Abans de l'itinerari 
 
Aquesta etapa de preparació a l'escola és imprescindible perquè els nins i nines arribin mínimament 
informats i motivats a sa Comuna de Bunyola. Queda clar que només el mestre pot dirigir i dinamitzar 
aquesta feina prèvia. 
 
Durant l'itinerari 
 
Una vegada arribats a Bunyola, amb el mitjà de transport contractat per l'escola, el monitor es presenta al 
grup i, després de les recomanacions inicials, ens posam a caminar cap a sa Comuna pels carrers costeruts del 
poble. 
 
En el cas de tractar-se de dos grups-classe, hi haurà dos monitors (un per a cada grup). Cada un d'ells farà 
l'itinerari separadament, i no tornaran a retrobar-se fins a les 13.00 hores (llevat d'alguna trobada ocasional 
dins el bosc). 
 
Durant l'itinerari, farem diferents aturades a llocs on trobarem determinats centres d'interès (el poble de 
Bunyola, la vegetació, les construccions dins el bosc, etc.). En aquestes aturades, després de descansar, els 
equips de treball faran la descoberta del tema que motiva l'aturada, amb l'ajut de les fitxes de camp del 
quadern de l'alumne i del material de camp complementari de les motxilles didàctiques (una per a cada 
equip). 
 
A l'hora de dissenyar aquesta activitat hem tingut present  que els grups que hi assistiran seran de nivells 
diferents i que, amb tota seguretat, tendran ritmes de treball i de caminar distints. És per això que no hem 
marcat un recorregut rígid. El monitor, en la mesura del possible, procurarà que la distància que s'hagi de 
caminar estigui d'acord amb les característiques pròpies del grup. També altres circumstàncies, com el temps 
meteorològic, fan aconsellable una certa flexiblitat en la ruta a seguir. 
 
En conseqüència, el nombre d'aturades és variable i està en funció del recorregut que es faci. El fet de 
treballar unes o altres aturades (rarament es poden treballar totes) depèn també dels interessos manifestats pel 
professor. 
 
La relació concreta de temes que poden treballar-se a les aturades és la següent: el poble de Bunyola, les 
plantes, els animals, les sitges de carbó, els forns de calç, les altres construccions dins el bosc i els incendis 
forestals. 



  

Ajuntament de Palma 
Departament de Dinàmica Educativa 

33. Sa Comuna de Bunyola 
 Quadern d’informació per al professorat 

 10

 

Temporalització aproximada: 
 
 
9.30h. Arribada a la plaça de Bunyola i presentació 
 
9.45h. Començam a caminar cap a Sa Comuna 
 
10.15h. Entram a Sa Comuna pel camí des Grau 
 
10.30h. Berenar 
 
11.00h. Seguim l'itinerari fent algunes aturades, on els equips treballen les fitxes de camp del quadern de 

l'alumne 
 
12.30h. Posada en comú de la feina per equips i joc conclusiu 
 
13.00h. Acomiadament. 
 
 
Després de l'itinerari 
 
És important recordar la vivència de l'excursió "a posteriori", per tal de reforçar els conceptes i actituds 
apresos. Al mateix quadern de l'alumne, i com una tasca per fer de tornada a l'escola, es proposa la realització 
d'un dibuix. A partir d'aquest mínim, el professor pot idear altres activitats de reforç que, al mateix temps, 
poden servir com a instruments d'avaluació de la tasca feta. 
 
10. RECURSOS DIDÀCTICS DISPONIBLES 
 
- Quadern de treball per a l'alumne 
 
- Quadern d'informació per a professors 
 
- Motxiles didàctiques (una per a cada equip), que inclouen el material següent: 

- bloc de làmines, plastificades (dibuixos i fotografies en color), per a la identificació de plantes, 
animals i altres elements del bosc 
- brúixoles 
- llapis de colors 
- porta-folis amb pinça, per recolzar-hi el quadern 
- llapis 
- gomes d'esborrar 
- maquinetes de fer punta 
- prismàtics 
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12. SELECCIÓ DE TEXTOS 
 
TEXT 1 
 
GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA 
 
 BUNYOLA. Municipi de Mallorca occidental, en el sector NW de l'illa, situat entre els municipis de 
Palma i Marratxí al sud, de Santa Maria del Camí i Alaró a l'est, d'Escorca al nord i de Deià i Valldemossa a 
l'oest. Té una superfície de 8.414 hes., una població de 3.526 habitants (1986) -bunyolins- i una densitat de 
41,9 h/Km2. Hi ha cinc nuclis de població: Bunyola, el llogaret d'Orient i les urbanitzacions de Palmanyola, 
sa Coma-Puig Verd i sa Font Seca. Entre les possessions destaquen Alfàbia, Biniforani, Barcelona, 
s'Alqueria Blanca, Raixa, Honor, Biniatzar, s'Estremera, Son Termes, Son Bernadàs, Son Creus, Son 
Cavalleria, Coma-Sema i s'Alqueria d'Avall. S'estén transversalment a la Serra de Tramuntana i als seus 
contraforts meridionals i acaba al pla, fet que hi determina unes diferències geogràfiques molt acusades. La 
zona septentrional ocupa les serres des Teix i d'Alfàbia, amb altures superiors als 1.000 m i s'endinsa vers el 
NE per la vall d'Orient, disposada longitudinalment a l'interior de la serra de Tramuntana, amb una altitud de 
500 m. sobre el nivell de la mar. El sector central està ocupat pels contraforts meridionals de la Serra, on 
destaca la Comuna de Bunyola. La part meridional és zona de pla, lleugerament inclinada vers el sud entre 
les cotes 200 i  100 m Entre els corrents d'aigua destaquen els torrents de Coa Negra i el de Bunyola. El 
primer drena la vall d'Orient i passa després al terme municipal de Santa Maria del Camí. El de Bunyola neix 
al peu del coll de Sóller de la confluència dels torrents des Verger i des Teix -procedents, respectivament, de 
les serres d'Alfàbia i des Teix- i es dirigeix vers el sud per desguassar, ja en el terme de Palma, en el  torrent 
gros. El clima presenta unes temperatures mitjanes anuals entre els 13º-16º a la part de muntanya i els 16º-17º 
a la zona del pla. L'oscil⋅lació tèrmica anual és de 15 º. Les precipitacions assoleixen gairebé els màxims de 
l'illa a la zona nord, on registren una mitjana anual de 800-1.000 mm., mentre que al sud es mou entre els 
500-800 mm. Els vents dominants són tramuntana i mestral. Els boscos es concentren bàsicament a la 
muntanya: l'alzinar se situa a les parts més humides i la resta és poblada pels pinars. 
 
      Història  
 
Al municipi hi ha deu jaciments prehistòrics catalogats, entre els quals destaquen els talaiots de Coma-sema i 
el de s'Alqueria Blanca Nova. De l'època romana s'han trobat llumetes a les mines de galena de Son Creus, 
conegudes popularment com sa Mina des Moros, per la qual cosa alguns autors consideren que es 
començaren a explotar en aquell moment per extreure'n el plom. Possiblement, continuaren obertes durant la 
dominació islàmica, malgrat no haver-hi documentació arqueològica que ho confirmi. En aquest període 
destaca per la seva producció d'oli i per la importància dels oliverars, sobretot l'Alqueria de Biniatzar. Segons 
l'historiador Miquel Barceló, Biniatzar fou la zona escollida pels tècnics musulmans per empeltar els 
ullastres, encara que se'n desconeix l'extensió. El terme pertanyia, amb Esporles, Valldemossa, Deià i part de 
Banyalbufar, al juz islàmic de Bunyûla-Mûsû. Hi ha diverses interpretacions sobre l'etimologia del topònim. 
Mentre que alguns investigadors defensen que ve del llatí uineola, 'vinya petita', i que la població islàmica el 
transformaria en buniola, altres creuen que és un mot àrab, bunyân. En el repartiment que es féu de l'illa 
després de la conquesta catalana, el districte correspongué a Nunó Sanç. Posteriorment, passà a Jaume I de 
Mallorca i continuà en mans de la Casa Reial fins a la mort de Jaume III. Aquest va prometre al seu germà 
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Pagà el senyoriu de Bunyola i la constitució d'un vescomtat del mateix nom, cosa que no es realitzà perquè 
morí a la batalla de Llucmajor. La parròquia de Santa Maria de Bunyola figura a la butlla d'Innocenci IV 
(1248). Segurament fou en el transcurs del segle XIII quan es fundà la vila que, com altres indrets de 
Mallorca, tendria com a base la demarcació parroquial. En el segle XIV, la titularitat de la parròquia passà a 
ésser de sant Mateu. El seu curat fou sempre un dels més sol⋅licitat , pels elevats beneficis que 
proporcionaven els delmes, especialment el de l'oli. També el delme reial sobre la collita d'oliva era prou 
substanciós i per això hi havia en el poble una tafona reial. A més a més, el procurador reial, o un delegat 
seu, hi anava cada any per sant Mateu a subhastar la cobrança del delme reial de l'oli de totes les viles 
mallorquines. Vers el final del s. XVI, es produïen 8.000 trullades d'oli, que representaven un total de 
320.000 quartans. Tenia aleshores uns 500 habitants. A mitjan s. XVIII, la població s'havia gairebé triplicat i 
arribava als 1.364 habitants. Fou en aquell moment quan es bastí, en el lloc on estava la primitiva església, un 
nou temple. El 1796, l'església d'Orient fou elevada a la categoria de vicaria in capite, sufragània de 
Bunyola. El cardenal Despuig, que freqüentava la contrada perquè iniciava la remodelació de les cases de la 
possessió de Raixa, parla de les abundants collites d'oliva i garroves. Esmenta també que s'hi recolia fruita, 
que s'elaborava seda i que hi havia molta ramaderia. Devers la meitat del s. XIX, l'oliverar ocupava 2.715 
hes., seguit de lluny pel garrover amb 564 hectàries. La propietat de la terra era molt concentrada: el 94,95 % 
del territori estava ocupat per les grans possessions. A finals d'aquest segle, es començaren a establir les 
possessions del pla mentre que les de muntanya s'han mantingut gairebé intactes fins a l'actualitat. Aquesta 
economia agrària estructurada en grans possessions determinà, a la fi del s. XIX i principis del segle XX, la 
consolidació d'un caciquisme social i polític. 
Els conservadors controlaren de forma absoluta els mecanismes electorals, amb els amos com a element 
decisiu de pressió sobre els jornalers, i els liberals foren sempre minoritaris. 
El sindicalisme no pogué organitzar-se fins a la fundació de la Unió Obrera (1914). La Segona República 
creà un marc favorable a les forces progressistes, però l'estructuració social no fou alterada i continuà 
l'aclaparador domini de la dreta (70 %) sobre l'esquerra (30 %) i el batle dretà Vicenç Rosselló Sabater -de 
s'Estanc- detentà el poder municipal (1931-36), amb el suport dels grans propietaris. Esquerra  
Republicana, amb el local a can Perico, aglutinà els elements moderats, mentre els sectors més combatius de 
l'esquerra optaren per la lluita sindical dins la Unió General de Treballadors, que tenia el Centre Obrer a can 
Cosme, i altres militaren a l'Agrupació Socialista del PSOE. Les eleccions de 1936 foren un triomf local de la 
dreta, però la victòria general del Front Popular determinà el nomenament d'una comissió Gestora, integrada 
per membres d'Esquerra Republicana i del PSOE, que posà fi al poder de la dreta a l'Ajuntament. El batle 
Joan Nadal Bujosa, el més jove d'Espanya, començà una política de millores sanitàries, socials i educatives, 
si bé topà amb una dura oposició de tots els sectors de la dreta, amb Falange Espanyola com a element de 
provocacions i agressions constants, a les quals donà suport públicament el rector Torrandell. Iniciada a 
Palma la sublevació militar contra la República, el 19 de juliol de 1936, un grup d'unes 40 persones intentà 
ocupar la casa consistorial. Però fou contengut pel batle Joan Nadal, amb l'ajuda de la Guàrdia Civil que 
encara no s'havia unit als sublevats. Finalment la rebel⋅lió triomfà i els elements d'esquerra foren detenguts, 
mentre la batlia passava a mans del conservador Francesc Cerdà. La proximitat de Palma féu que el terme de 
Bunyola fos escenari de moltíssims d'assassinats dins la repressió generada per la Guerra Civil. En contrast, 
les pèrdues de guerra locals es limitaren a un assassinat i a un desaparegut al front de Manacor, si bé els 
esquerrans bunyolins foren objecte de detencions i vexacions. Les grans transformacions socials i 
econòmiques de la Mallorca turística, amb l'esfondramet de l'economia agrària tradidional, permeteren que, 
acabada la dictadura de Franco (1936-75), el restabliment de la democràcia mostràs una societat més 
equilibrada políticament, per bé de que encara amb predomini conservador. La dreta guanyà les eleccions 
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generals, autonòmiques i europees; però a les eleccions municipals reculà a favor de candidatures 
independents, de composició molt heterogènia, que acabaren aconseguint la batlia amb el suport dels 
socialistes i nacionalistes. 
 
      Economia 
 
L'economia tradicional es fonamentà en l'agricultura i en l'explotació del bosc. El cultiu de l'olivera i 
l'elaboració de l'oli fou la principal font de recursos. A finals del segle XIX, l'oli bunyolí representava el 36 
% de tota la producció de Mallorca. Cap al 1950, quan es començaren a comercialitzar els olis envasats i a 
importar-ne de la Península, la producció i la rendabilitat de les tafones bunyolines començà a minvar de 
manera que avui només en funcionen algunes i l'oli es destina al consum familiar. El 1989, únicament es 
conreen 3.140 hectàrees de les 8.414 que té el municipi. Altra font de riquesa fou l'explotació de la Comuna 
que, amb 800 hes. és una de les finques més grans de la serra de Tramuntana. Com a propietat del poble, és 
administrada per l'Ajuntament, la qual cosa féu possible que el municipi disposàs d'uns ingressos que 
permetien eliminar tot un seguit d'imposts. A la Comuna hi havia forns de calç, s'hi fabricava carbó i es feien 
tales de pins per comencializar la llenya. Des de la dècada dels cinquanta, la rendabilitat d'aquesta explotació 
forestal fou cada vegada més baixa fins que acabà per desaparèixer, llevat de la tala d'arbres que és mínima i 
es limita al pinar. S'ha convertit en lloc d'esbarjo, visitat en massa algunes temporades, fet que posà en perill 
la seva conservació. Pel que fa a les activitats extractives, la mina de galena de Son Creus s'explotà fins a 
principis del segle XX. Hi hagué també pedreres i cimenteres, però tancaren devers els anys seixanta, 
coincidint amb l'entrada en funcionament de la fàbrica de ciment de Lloseta. L'obertura de la línia fèrria 
Palma-Sóller (1912), amb parada a Bunyola, féu que al costat de l'estació s'instal⋅lassin fàbriques de teixits, 
sabó i peces de sabates, així com la destil⋅leria de licors de Can Nadal, especialitzada en begudes 
mallorquines com el palo, l'anís i els aguardents. El 1989 la indústria s'ha reduït als sabons, els licors i els 
cartonatges. La desaparició dels llocs de feina tradicionals, la proximitat a Palma i el desenvolupament dels 
sistemes i vies de comunicació han fet que la població activa es decantàs, majoritàriament, pel treball a la 
capital, circumstància que ha convertit Bunyola en poble dormitori i lloc de segona residència. 
 
      Vida social 
 
El municipi té mancances d'infrastructura i equipaments, agreujades pel fet de tenir en el seu terme 
Palmanyola, una de les urbanitzacions més grans de l'illa que, des del 1987, és entitat local menor; compta 
emb un batle pedani, té un concert econòmic amb l'Ajuntament i ha plantejat la possibilitat de segregació. El 
poble de Bunyola té clavagueram, però falta estació depuradora. Des d'antic, la font de la Vila abastava 
d'aigua la població. El creixement demogràfic la féu insuficient i el problema s'ha paliat amb la perforació de 
pous a can Grau i a s'Estremera. L'assistència sanitària està coberta per un metge titular, un ATS de la 
Seguretat Social i una comare, a més de dispensari i farmàcia. A l'antiga possessió de Caubet s'instal⋅là el 
1945 l'Hospital de Malalties del Tòrax Joan March Ordinas. Quant a l'ensenyament, el municipi compta amb 
el centre públic Mestre Pere Colom, de vuit unitats d'EGB i una de pre-escolar, i el centre privat Sant 
Francesc d'Assís, que funciona com a parvulari. El mercat municipal està obert diàriament. El terme pertany 
al jutjat de Sóller i al partit judicial de Palma. Hi ha jutge de pau. El local parroquial és la seu de l'Associació 
de la Tercera Edat, té sala d'exposicions i biblioteca, amb fons de l'església i municipal. Pel que fa a les 
instal⋅lacions esportives, compta amb camp de futbol municipal, un poliesportiu a l'Escola Pública i dos 
centres d'equitació. La Societat Esportiva Joventut Bunyola aglutina els equips de futbol. Hi ha també clubs 
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de voleibol i bàsquet i una societat de caçadors. El Col.lectiu Cultural Sitja edita la revista Es Castellet i 
realitza activitats literàries. La Coral Polifònica de Bunyola manté viva la tradició musical del poble. 
L'Escola de Ball de Bunyola és el grup de ball de bot. El Col⋅lectiu Imatges es dedica a promoure la 
fotografia, organitza exposicions i el Certamen de Fotografia Sant Mateu, que té una periodicitat anual. 
Altres entitats són el Grup de Teatre de Bunyola i el Grup d'Esplai. Des del 1983, l'Ajuntament edita una 
col⋅lecció de llibres sobre temes bunyolins. En el mateix edifici de l'Ajuntament hi ha l'arxiu municipal i una 
sala d'exposicions. El poble compta amb tres entitats bancàries. Té comunicació diària amb Palma a través 
del tren. Al cim de la serra d'Alfàbia es troben les estacions radiotelefòniques i de televisió de Mallorca. Les 
festes patronals són per Sant Mateu (21 de setembre). Hi prenen part totes les entitats i tots els grups culturals 
del poble. En la mateixa data comença el Festival Internacional de Música Clàssica de Bunyola, amb 
concerts setmanals que tenen lloc a l'Església i es perllonguen fins al novembre. Per sant Antoni de gener es 
fan les beneïdes, però els foguerons s'encenen per santa Catalina de novembre (...). Monuments històrico-
artístics són les cases i els jardins de les possessions d'Alfàbia i de Raixa. Destaquen també sa Rectoria, que 
antigament fou la seu de la Universitat del poble i on estigué instal⋅lada la tafona reial, i l'església parroquial, 
bastida el s XVIII en el solar de la primitiva església del s XIII. És d'una sola nau i està coberta amb volta de 
creueria. Conserva una escultura d'alabastre que representa la Mare de Déu de les Neus, coneguda 
popularment com la Mare de Déu de la Magrana, obra italiana del s XV, instal⋅lada des del 1960 a l'altar 
major. S'hi troben també les peces d'argenteria barroca realitzades per Miquel Ferrer. Altres monuments són 
les casetes del rei Sanxo, a la serra des Teix, on aquest monarca feia estades per alleujar l'asma que patia; la 
font de la Vila, les instal⋅lacions de la qual són de l'època islàmica i encara es mantenen, i l'oratori de 
Binicanella, petita finca que fou habitada per l'orde de Sant Benet. Homes del món de la ciència i de la 
cultura són el folklorista Andreu Estarellas Pascual, el lul⋅lista i poeta fra Miquel Colom, el metge Rafel 
Avinent Muntaner i el seu germà Antoni, canonge, el militar Francesc Nadal Mora, el glossador Miquel 
Morro Quetglas, els germans Antoni i Guillem Nadal, de malnom Picarola, músics i folkloristes, i l'artesà-
teixidor Guillem Bujosa Rosselló. A principis del segle XIX, Santiago Rusiñol hi visqué algunes temporades. 
D'aquestes estades creà tot un seguit de pintures de paisatges bunyolins. També els germans Llorenç i Miquel 
Villalonga hi estiuejaren de petits. Miquel passà els darrers anys de la seva vida, ja malalt, a una casa del 
carrer de Sant Antoni, devora l'Ajuntament. La vida d'aquest poble inspirà a Llorenç les obres "Bearn" i "Les 
fures". A Biniforani, Joan Miró hi construí una casa, on passà qualque temporada. El president de la 
Comunitat Autònoma, Gabriel Cañellas Fons, resideix a s'Alqueria d'Avall. Fills il⋅lustres són el metge 
Andreu Estarellas Pascual, el mestre d'escola Rafel Colom Pons, el prevere Joan Cerdà Colom i el franciscà 
Miquel Colom Mateu. 
 
Nota: la lletra en negreta d'algunes expressions ha estat introduïda pels autors d'aquest Quadern.  
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TEXT 2 
 
GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA 
 
COMUNA. Bé patrimonial que pertany als habitants del municipi on està situada. Es localitza, normalment 
en zones de boscs, prats i terres de conradís. Segons la forma en què s'administràs, es diferenciava enre la 
comuna de bé de propis i la de bé comunal. La primera, propietat del municipi com a  entitat, feia servir els 
beneficis obtenguts de la seva explotació per cobrir les despeses dels serveis municipals. La de bé comunal es 
destinava només a l'aprofitament directe, personal i gratuït de la comuna per part dels veïns del municipi. A 
Mallorca, persisteix com a topònim a molts de pobles, en singular o en plural, encara que en la majoria dels 
casos hagi perdut el significat original. 
 
Al terme de Bunyola, terreny situat a la zona de Llevant del terme de Bunyola, pertanyent a tots els veïns 
del municipi. Ocupa una extensió de 789 hes. Els sòls característics són els terrosos i relictes de "terra rossa". 
La vegetació predominant és l'alzinar a les valls, el pinar i la garriga. El clima presenta unes mitjanes anuals 
de 16-17 ºC de temperatura, 15-15,5 ºC d'osil⋅lació tèrmica i 700-800 mm de precipitacions. Quant a 
geologia, sa Comuna està constituïda per un paquet d'estrats calcaris dislocats cap al sud-est, que es configura 
en penya-segat al nord-oest, i dóna lloc a les valls longitudinals d'Honor i d'Orient. Els torrents i comellars 
més destacables són el torrent de Coanegra i la Coma Gran, diversificadors del paisatge de sa Comuna. És 
una superfície muntanyosa, amb una altura màxima, al penyal d'Honor, de 819 m i una mínima, a la carretera 
que li dóna accés des del poble, de 240 m. Sa Comuna o sa Comuna Gran ocupà una major extensió. El 1789 
s'hi annexionà sa Comuna d'Orient o de Sant Jordi, anomenada també sa Comuneta. Totes dues són 
conegudes també per ses Comunes. Un Reial Decret de 1822 permeté la venda dels béns propis i comunals i 
possibilità que sa Comuneta d'Orient es convertís en propietat privada. Sa Comuna ha tengut una funció 
social i econòmica. Quan el poble de Bunyola se serví gratuïtament de certs productes, l'Ajuntament 
subhastà, anualment, els aprofitaments forestals (pins i alzines), la caça i les pastures. Els ingressos obtenguts 
de les subhastes servien per a escometre obres públiques (escola, escorxador, clavagueram, entre altres) i 
eximir la població d'imposts voluntaris. L'explotació forestal fou intensa fins a mitjan s. XX, sobretot a partir 
de la construcció de la carretera de sa Comuna i en funció de les necessitats d'inversió municipal. El 1947, el 
Districte Forestal de Balears realitzà el primer projecte d'ordenació de la seva explotació per un periode de 
deu anys, des de llavors revisat successives vegades. A partir de la dècada del cinquanta minvà la rendibilitat 
com a explotació forestal. Darreramentt l'esfondrament del mercat de la fusta fa que no se subhasti la tala de 
pins i que l'interès de sa Comuna s'encamini cap a una funció de conservació i d'esplai. Anualment se 
subhasten, entre els veïns de Bunyola, un centenar de colls per a la caça amb filats. 
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TEXT 3 
 
 
LA COMUNA DE BUNYOLA, BIOGRAFIA D'UN BOSC 
 
 El caràcter social de l'aprofitament i ús del bosc 
 
L'aprofitament comú dels recursos forestals. 
 Hi ha un fet fonamental per al poble de Bunyola, que és conseqüència d'haver sabut conservar el seu 
patrimoni públic forestal: permetre a la població disposar d'una font de recursos alternatius i possibilitar als 
desheretats i no propietaris l'obtenció d'uns ingressos complementaris o d'uns productes gairebé gratuïts. Una 
acta municipal de 1822 explicava concretament que aleshores "el uso que se hace de dichos propios es 
abastecerse los vecinos del pueblo de leña y carrizo y dejar fabricar carbón a los pobres necesitados que no 
pueden ganar su jornal...". 
 Evidentment aquesta afirmació és vàlida, i extensiva a altres municipis en les mateixes 
circumstàncies, per a una època històrica en què coincideixen dos punts: 
  
 - La preferent dedicació de la població a activitats primàries. 
 - L'existència d'una estructura agrària caracteritzada per la gran propietat, per la peonada i pel 
proletariat agrícola.  
 
 Fins que es produeix la fragmentació de la gran propietat i la formació de nous propietaris a partir de 
l'establiment d'aquella, la major part de la població depenia fortament de les grans possessions en l'obtenció 
de les seves rendes personals. Aquest nivell de dependència, establerta sobre una estructura dominada per la 
gran propietat i la presència de mà d'obra abundant i barata, exigia una forta dedicació a les feines del camp, 
de vegades de tota la família, per poder assegurar-se uns ingressos mínims. En aquestes circumstàncies, els 
municipis amb patrimoni forestal públic gaudien d'especials avantatges per a la seva població pel fet de 
permetre el manteniment d'una certa activitat als moments de l'any en què les feines del camp gairebé no 
existien. Faltaria que els historiadors estudiassin amb una certa profunditat les diferències que es donaven 
entre els municipis amb presència o absència d'aquests tipus de béns. 
 
El carboneig i ús de llenya d'utilització veïnal gratuïta 
 Llegint l'Arxiduc Lluís Salvador (1869-1891) sembla que la importància dels carboners bunyolins 
fou molt gran arreu de l'illa. Quan fa al⋅lusió a la fabricació de carbó a Mallorca diu que "los carboneros 
suelen ser de Buñola o Deyá". 
Sense contradir l'existència d'un important nombre de persones dedicades a carbonejar, les dades consultades 
sembla que confirmen tres coses importants: 
 
 - Que la tala d'alzines per fer carbó fou reduïda i molt conjuntural. Bàsicament se n'aprofitava el 
brancam i no el tronc. 
 - Que la fabricació de carbó es duia a terme durant una època determinada de l'any, la qual cosa 
significa que mai no es va institucionalitzar l'activitat de fer carbó com un ofici permanent mitjançant el qual 
el treballador romania quasi permanentment al bosc. 
 - Que antigament una part molt important de la població realitzava el carboneig. Se seguia un cicle 
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anual de treballs del camp i aprofitava precisament l'època de més atur per fer aquesta tasca. 
  
 En el cicle de treballs del camp, dels quals sembrar i recollir eren les activitats principals, la 
fabricació de carbó es feia generalment a la primavera i a l'estiu. Preferentment ocupava els darrers mesos de 
l'any agrícola forestal, que acabava pel mes d'octubre. La fabricació de carbó, des de que s'encenia el foc fins 
que la llenya cremada feia renou de vidre, durava normalment onze dies. Concretament a Bunyola era un 
costum molt arrelat finalitzar les operacions de carboneig abans de les festes patronals de Sant Mateu (21 de 
setembre). 
 El carboneig estava íntimament associat a la concessió per part de l'Ajuntament de llenya magra, 
producte de l'eixarmada del sotabosc o de la poda dels arbres. 
La gent que ho demanava podia aprofitar gratuïtament la llenya del sotabosc, simplement calia fer-ho en el 
termini corresponent i generalment dipositar prèviament uns doblers per respondre de possibles mals 
ocasionats. Una vegada admesa la petició s'assignava una parcel⋅la o ranxo, on hi havia les barraques, les 
sitges i altres construccions. 
 Al llarg de la primera setmana la persona interessada havia d'eixarmar la llenya prima de la seva zona 
perquè el garriguer pogués marcar els peus d'alzina i el brancam que s'hauria d'utilitzar per carbonejar. La 
llenya que no era utilitzable per fer les sitges s'havia de treure del mont i cremar-se o aprofitar-se als forns de 
calç per cremar la pedra. 
 L'interès dels aprofitaments gratuïts de distints productes forestals fou especialment important a partir 
dels anys 70 del segle passat, en què la situació econòmica de la població passava per una important crisi de 
subsistència. L'aprofitament gratuït de llenya prima no tenia únicament un sentit social. La seva evacuació 
disminuïa la probabilitat dels incendis, de manera que en moltes ocasions la senyalització de rodals que no 
havien estat tactats des de feia temps responia únicament a aquest interès. Una altra funció important del que 
s'anomenava popularment "netejar el bosc o la garriga", era la de facilitat el pas del bestiar. A més de les 
llenyes baixes, una altra modalitat d'aprofitament veïnal gratuït era el dels arbres cremats, el valor dels quals 
havia disminuït molt després de l'incendi. 
Els usos més corrents que la gent donava a la llenya baixa subjecte a aprofitament veïnal gratuït era per fer 
carbó, en forma de feixos per poder servir de combustible als forns domèstics, i per fer formiguers. 
 
El pagament de les inversions públiques municipals 
 El fet que l'Ajuntament de Bunyola fos l'administrador d'un bé de propietat del poble, com era la 
Comuna, i pogués disposar d'uns ingressos com a conseqüència de les subhastes dels seus recursos, va tenir 
importants conseqüències en el desenvolupament del poble, de manera especial, de cara a la realització de les 
obres públiques de caràcter municipal, al pagament d'altres despeses municipals i minoració del dèficit 
pressupostari i a la gairebé inexistent pressió fiscal sobre els seus habitants. 
 Per tal d'aconseguir els recursos desitjats, anualment es subhastaven els productes de la Comuna, la 
qual cosa suposava la disponibilitat d'uns ingressos constants per a la hisenda municipal. Però, a més, 
ocasionalment es produïen subhastes extraordinàries amb la funció d'obtenir uns recursos complementaris i 
necessaris per realitzar qualque actuació puntual, com l'arranjament de camins i carrers, la construció de 
certes infrastructures publiques, com ara l'escorxador, uns llavadors, l'ampliació del clavagueram, o la 
construcció de l'escola pública.  
 D'aquesta manera la Comuna es transforma en una espècie d'enorme i lletosa mamella que mai no 
pareixia que hagués de deixar de fer fruit. Semblava com si els pins de la Comuna mai no es poguessin 
exhaurir. 
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 A l'hora d'explicar el beneficici social de la Comuna, convé no oblidar un aspecte distint al de la 
inversió en obres públiques dels beneficis obtinguts a les subhastes: l'aprofitament directe dels productes 
forestals. És evident que la disponibilitat d'aquests eximí el fet d'anar-los a comprar a fora. Aquesta 
circumstància va fer que l'embigat necessari per a la construcció i conservació dels edificis públics 
procedissin de la Comuna, com fou el cas de la fusta necessària per fer bancs o la llenya per cremar al 
desaparegut escorxador i a les estufes escolars. De totes aquestes utilitats avui en dia gairebé l'única que 
queda és la darrera, la qual cosa permet disposar d'un combustible barat i d'un estalvi considerable. 
 
 
 La Comuna com a espai lúdic i recreatiu 
 
 Malgrat que sempre s'ha pogut reconèixer la Comuna com un espai amb una innegable capacitat 
lúdica, ha estat als darrers vint anys quan aquesta funció ha anat tenint més rellevància, com a conseqüència 
dels canvis socials i econòmics produïts a la nostra illa. Al mateix temps, la Comuna ha servit de suport per a 
una sèrie d'experiències científiques o d'educació ambiental. 
 Aquestes consideracions ens permeten veure que les activitats lúdico-didàctiques a l'aire lliure mai no 
han estat les mateixes. Ans al contrari, l'augment de temps lliure i la mateixa dinàmica de consum col⋅lectiu 
han duit com a conseqüència l'increment i diversificació de la demanda d'espais d'oci a l'aire lliure. 
 Aquestes circumstàncies obiguen a fer, a partir d'un moment determinat, una diferenciació del tipus 
d'usuaris habituals dels monts i, per extensió, de la Comuna. 
 L'usuari tradicional ha vengut utilitzant aquest tipus d'espai com un element natural i sense requerir 
d'altres infrastructures que el mateix territori, el seu continent. Encara avui, aquest és el tipus d'usuari que 
tresca la Comuna sense altre medi de locomoció que les seves cames, sense més guia que la seva memòria o 
un plànol, ni més infrastructura que el trespol que trepitja. 
 No hi ha dubte que l'organització de grups excursionistes a l'illa, des dels promoguts per iniciativa del 
Foment del Turisme (Lo Femur) a principis de segle fins els sorgits posteriorment tant a la capital com als 
distints municipis forans, varen contribuir al descobriment d'espais tan privilegiats com la Comuna. 
 (...) 
 Les activitats recreatives i didàctiques associades a la presència humana a la Comuna, són moltes i 
diverses. Per tal de poder tenir en compte els usos que als darrers anys s'han donat en aquest mont a un 
necessari treball de planificació integrada i estudiar la seva complementarietat, simultaneïtat i impacte, hem 
elaborat el següent inventari de funcions, prescindint de les productives:  

 Observació de la natura. 
 Passejos: per a vianants amb cotxe o moto i a cavall 
 Excursions 
 Escalada 
 Espeleologia 
 Acampades 
 Reunions socials, preferentment gastronòmiques: àrea recreativa de la caseta del Garriguer. 
 Extracció de terra vegetal (anomenada popularment terra de mata). 
 Tala d'arbres per Nadal: sobretot pi i ginebró. 
 Sostracció de llenya. 
 Recol⋅lecció: espàrecs, esclata sangs i altres espècies de plantes amb diversos usos culinaris, 
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especialment amb romaní i ginebró. 
 Usos medicinals: vàries espècies. 
 Caça amb escopeta,  

amb filats a colls 
amb lloses (paranys) 
amb garvellets 
envescades 
xarxes japoneses. 

 Caça de salvatgina: mart, mostel i geneta. 
 Caça esportiva: tir al plat, a guàtleres... 
 Motociclisme de muntanya. 
 Tot terreny. 
 
      Pere J. Brunet Estarellas 
        (adaptació) 
 
TEXT 4 
 
 
CAMINS I PAISATGES 
 
 La Màquina Vella  
 
 El nom de "Màquina Vella", amb què es coneix un important mirador del Camí des Grau, designa el 
lloc on hi havia l'estació superior d'un rústic funicular emprat pels treballadors de la muntanya per davallar 
feixos de llenya, denominats feixina si eren de brancam prim. L'enginy consistia en un llarg  filferro tensat 
per una roda de carro que unia aquest punt amb les cases de Can Grau, a baix. L'adjectiu de vella s'explica 
perquè al penyal d'Honor hi havia un altre funicular que s'anomenava la Màquina Nova. Aquesta contrada 
també era recordada perquè foren terrenys dominats per un temible bandoler, anomenat Buana, que donà 
nom al salt d'en Buana; fou capturat no lluny d'aquí, en l'indret encara conegut com el Garrover del Lladre. 
 (Devem bona part d'aquestes informacions a Joan Riera, bon coneixedor de la Comuna i de la 
muntanya mallorquina). 
 
       Gaspar Valero 
                                                                                         (adaptació) 
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TEXT 5 
 
 
RUTES AMAGADES DE MALLORCA 
 
 "La Comuna de Bunyola té el bosc més extens i bell de Mallorca. En ell s'hi estrenyen entre alzines, 
ullastres i pins, les espècies més destadades dels arbusts de la garriga mallorquina: estepes i brucs, murteres, 
romanins i llentriscles, i, en gran abundància, esponeroses arboceres. El passeig entre aquella salvatge i bella 
naturalesa constitueix una autèntica delícia, sobretot, a la tardor, quan lluu el verd humit del bosc amb 
diàfana i matisada lum, i cada mata d’arbocera, nombrosíssimes en aquelles altures, encén de vermell els 
seus innumerables cascavells penjants...Cada vegada he romàs admirat de la sorprenent bellesa, ardidament 
salvatge algunes vegades, de plàcida serenitat unes altres, que va descobrint cada angle de perspectiva tot al 
llarg dels camins d'accés i dels camins encimbellats". 
 
                                 J. García Pastor 
TEXT 6 
 
 
GLOSSA 
 
"Oronella que va i vola 
es moscard vol agafar. 
Ja comença a verdejar 
es blat que mos va sembrar 
damunt es Planietjar 
mestre Bernat Picarola". 
 
 P.J. Brunet recull aquesta glossa recitada per Joan Rosselló "Carreteret" (1992: 217). Nosaltres la 
reproduïm del llibre Camins i paisatges de Gaspar Valero. 
 Es Planietjar és un indret planer situat al vessant de llevant de la Coma Gran i que en altre temps va 
ser conrat. 


