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Possessió de Ca Na Marca

Elements de l’entorn. PEDRA i OLI

R E L A C I Ó  A M B  L ’ O L I  D E  C A  N A  M A R C A

La possessió de Ca Na Marca manté una relació molt estreta amb l’oli. La seva funció 
original era la producció de l’oli mitjançant el tractament de les olives que es recullien 
a la seva parcel·la i a terreny veïnats. 

La tafona de Ca Na Marca es conserva en magnífiques condicions per qué fins no fa 
molt encara s’usava per al seu comès. Manté le speçes originals d’una tafona tradi-
cional: TRULL, PRENSA DE BIGA, BASSÍ, GALERA, FORNAL, ETC. I encara que no 
conserva la tenda pròpiament, es un dels elements secundaris, per tant es pot dir que 
està completa a tots els nivells de conservació. 

Aixó es pot observa si la comparem amb la tafona de la possessió de Son Torella a 
Santa Maria, que ha estat restaurada completament per a poder tenir un ús turístic. Si 
veim les fotos, podrem observar que no hi ha gaire diferència entre les dues, tot i que 
la de Ca Na Marca no ha sofert cap variació ni transformació intencionada.

M U R S  D E  P E D R A  S E C A

Un dels trets característics de la parcel·la són els nombrosos murs de pedra seca. 
Aquests es construïen tradicionalment per poder tenir un terreny pla on poder plantar 
i llaurar còmodament. Avui en dia ja no tenen utilitat, però queden com a romanent 
d’un passat agrícola profitós

PREMSA DE BIGA DE SON TORRELA, SANTA MARIA, MALLORCA

PREMSA DE  BIGA AMB BASSÍ I CUIXERA

ELEMENTS D’UNA  TAFONA TRADICIONAL

PREMSA DE  TRULL AMB JÀSSERA I ARBRE

Mur de pedra seca aïllat

Succesió de murs adaptats a la topografia

Vista cap a l’interior de la cantera amb Binissalem al fons

Vista desde la cantera cap a la muntanya

Detall de la pedra de BinissalemDetall dels talls de la cantera i el seus nivells

Vista desde l’interior de la cantera

E L E M E N T S  V E G E T A L S  D E  C A  N A  M A R C A

Tota la zona Nord de Binissalem es caracteritza per les seves extensions d’oliveres 
centenàries. A Ca Na Marca, trobem un d’aquests oliverars, que s’estén per tota la 
parcel·la, i d’on destaca la zona posterior de la possessió, on hi ha l’oliverar principal 
de la possessió que està recollit dintre del catàleg de patrimoni del terme municipal 
de Binissalem:
...[Descripció estructures: conjunt d´ oliveres que forma un dels oliverars més antics de la zona. 
Aquestes es distribueixen en una sèrie de marjades situades dins les terres de Bellveure, Ca na 
Marca i Can Macià. Dins aquest conjunt es troba una olivera que ha estat catalogada en una fitxa a 
part, tant en el catàleg d’Arbres singulars de Binissalem com en el present catàleg: és Sa Trona, una 
olivera de grans dimensions i amb una llegenda associada (veure BINI- H002) ]...

Aquest oliverar té la particularitat que dins ell, a més de tenir nombroses oliveres cen-
tenàries, conté una de les més antigues del terme,  catalogada com “Sa Trona” i que 
alberga una història particular.
...[Aquesta olivera rep el seu nom perquè segons la tradició, davall la copa s´ hi celebrava missa i el 
capellà s´ enfilava a la seva soca per predicar. Descripció estructures: olivera amb un perímetre de 8 
m, una altura de 3 m i la soca pràcticament buida (es diu que en el forat interior hi caben unes quantes 

persones). Es creu que té una edat superior als 500 anys.]...

CARACTERÍSTIQUES DE L’ARBRE

Altura: 8-15 m.
Ample: 5-7 m.
Escorça: fisurada gris oscur
Forma general: irregular
Densitat de fulla: lleugera
Estructura: tortuosa irregular
Arrels: obliques iguals o fasciculades

D’altra banda, la parcel·la conté una notable varietat vegetal, com ara arbres fruitals 
de diferents estacions, figueres repartides per la parcel·la, algun ametller, mates i ve-
getació arbustiva, garroferes i la típica palmera al davant de la possessió, símbol de 
la construcció mallorquina

Figuera MoreraGarrofer

Olivera protegida. SA TRONA Soca d’una olivera centenaria Figuera al mig de l’olivar Garrofer per dins de la parcel·la

C A N T E R A  D E  C A  N A  M A R C A

Dintre de la mateixa parcel·la on es troba Ca Na Marca, trobam la seva cantera pròpia 
de pedra de Binissalem. Aquesta es situa a devers 400m de la possessió i té dos 
accesos, un que circula per dins del propi terreny i l’altre (més públic) que va per un 
vial de servei.

La cantera es troba quasi en estat d’abandonament, a causa de la manca de explota-
ció i de manteniment, pero gràcies a aquesta falta de servei, té una morgologia molt 
interessant de parets i replans de roca pura, a més al estar a uns dels punts elevats 
de la parcel·la disposa d’unes vistes privilegiades tant de la muntanya, del Clot de 
sa garriga i del poble de Binissalem, d’on destaca la fita del campanar de l’esglèsia.

Actualment existeix un decret pel que s’estableix la remodelació de la cantera amb 
un caràcter paisajístic:

...[ Tipo de actividad: Explotación y Restauración de la cantera activa Ca Na Marca.
Situación: Polígono 15, parcela 142, en el término municipal de Binissalem.
Datos técnicos: Cantera activa de calizas que se encuentra en trámite de adaptación al anexo II del 
PDSC, la intención del promotor es continuar con la explotación actual y rellenar el hueco existente 
para integrarlo en el espacio paisajístico del alrededor, según el proyecto presentado. La restaura-
ción se realizará con tierras y residuos inertes, según la normativa vigente. 

“Palma, 18 de enero de 2010” ]...

La cantera es de pedra de Binissalem, un similar de marbre, que juntament amb el 
marés i la pedra de Santanyi, son els elements petris dominants dintre de marc de 
l’arquitectura tradicional mallorquina, i es de la pedra que està feta tota la possessió 
de Ca Na Marca, incloent algunes remodelacions actuals.

Tècnicament es un marbre de color gris o beige vetejat, amb venes de quars. com 
totes les pedres de quars arriba a un alt grau de pulit, per aixó s’utilitza molt a la cons-
trucció d’escales i soleres de pedra. El color es variat, desde algunes varietats quasi 
blaves oscures fins a algunes beige molt clar, segons la cantera i l’estrat. La duressa 
de la pedra es bastant homogenea, encara que la varietat “Penyal” es més dura i 
dificil de treballar.

Químicament es una calcita del període juràsic, que es forma per sedimentació als 
fons marí.. Es composa de carbonat càlcic, de vegades combinat amb dolominta o 
carbonat magnésic.

ELEMETS TRADICIONALS D’UNA PARET SECA

Assentament Les primeres pedres del marge, les més grosses, es col·loquen 
dins l’escombra

Sostrada Pedres grosses que es col·loquen sobre l’assentament, servei-
xen per anivellar fins el resalt

Ressalt Roca o tapiot que es troba dins l’escombra i que no es pot lle-
var i queda embeguda dins el mur

Capginya Pedres rectangulars, col3locades una damunt l’altre i que nuei-
xen dos marges (així si un cau l’altre aguanta)

Fillada de dalt Pedres que tanquen el marge, oslen ser més o manco rectan-
gulars. Donen consistència

Reble Pedres petites i que no son útils pel marge. Amb elles s’omple 
l’espai entre el marge i la terra. Serveixen per drenar

Talús Inclinació que se li dona al marge per aguantar millor les terres 
que té al darrere

Escombra Excavació feta per que el marge tingui un bon assentament i no 
llenegui

Esbaldrec Obertura produïda per l’enfonsament de part del material d’un 
marge

Rasant Anivellació que se li dona al marge per poder-hi posar la filada 
superior

Braó Segona paret de pedres que es situa darrere el marge. Serveix 
per donar consistència i per amagar el sobrant

ELEMENTS DINS EL  TERRENY E: 1/4000

Olivar protegit amb l’olivera “SA TRONA”

Identificació i situació dels murs de pedra seca

Cantera de Ca Na Marca


