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SON BAUÇÀ (DEIÀ)_Situació

Deià és un petit municipi de  Mallorca , a les
Illes Balears, assentat en una vall, els primers
pobladors de la qual es remunten a la
prehistòria, ja que aquí trobaven déus, coves i
cacera abundant, a causa de la seva
singular orografia, de pronunciada pendent.
El seu nom prové de l'època de dominació
musulmana (S. X-XIII) " ḍay‘ah", que significa
llogaret, en l'època del qual es va
desenvolupar una pròspera horticultura
basada en la pacient construcció d'infinitat
d'enginyosos marges , aconseguint nombroses
i petites parcel·les de sòl horitzontal cultivable
on les enormes pendents feien impossible el
conreu. També es va desenvolupar aleshores
un sofisticat sistema de reg i drenatge que
encara avui s'utilitza.
Amb la conquesta cristinana, Deià va ser
adjudicada al Compte Rosselló i integrada
com a part de Valldemossa. Però al 1583,
després d'un llarg pleit (57 anys), Deià
obtindria la seva independència. Llavors
començava un període d'expansió dels
bancals cap a les muntanyes fins que, inclús a

les porcions més petites de terreny s'havien acondicionat per a plantar oliveres que, avui en dia, donen
l'inconfundible color verdós a les muntanyes.
Actualment, pertany a la  Mancomunitat deTramuntana juntament amb Banyalbufar, Bunyola, Escorca, Esporles,
Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller  i Valldemossa. Posseeix una població de 850 habitants que combinen
sàviament l'agricultura, l'artesania i les arts plàstiques amb el turisme i una construcció molt controlada i adequada al
seu impressionant marc paisatgístic, actiu que els vilatjans desitgen preservar per tots els mitjans possibles.

El conreu de l'olivera  va suposar una notable expansió per a aquest
petit municipi. Les nombroses terrasses o marges típics del seu paisatge
es van poblar d'aquest apreciat arbre fins cotes de 600 metres sobre el
nivell del mar.
Tradicionalment, l'oli d'oliva elaborat a Mallorca ha estat reconegut i
apreciat tant pels habitants de l'illa com pels ciutadans de les zones
amb les quals històricament s'han mantingut relacions comercials, en
especial amb el sud de França. D'acord amb les dades històriques van
ser els fenicis i grecs els qui van introduir l'olivera a la península Ibèrica, i
des d'allà va arribar a Mallorca. Les referències històriques indiquen
que en temps de la Corona d'Aragó (s. XIII) ja s'exportava oli de

Mallorca cap el Nord d'Àfrica, juntament amb altres productes
agrícoles. A mitjans del segle XV, l'oli de Mallorca era un producte que
s'exportava de manera regular i continuada des de l'illa, especialment
des del Port de Sóller. Va ser en el segle XVI quan es va produir un

Municipi de Deià (Mallorca)

Municipi de Deià i els seus veïns  Soller  i Valldemossa
e  1/75000

El conreu de l' olivera La Ruta de Pedra en Sec ( GR221 )

important avenç en el cultiu i en la producció d'oli, constituint durant molt temps la principal font de riquesa de moltes de
les finques de Mallorca, de les quals un gran nombre posseïen tafona pròpia. L'expansió del cultiu de l'olivera es va
desenvolupar especialment a les zones septentrionals i meridionals de la Serra de Tramuntana (nord de Mallorca). Durant els
segles XVII, XVIII i XIX l'oli de Mallorca va tenir un paper clau per a l'economia de l'illa, tant per la seva funció d'ingredient
bàsic en l'alimentació dels habitants, com a producte de canvi i exportació. L'oli de Mallorca era utilitzat com a moneda de
canvi per pagar les importacions dels productes dels quals era deficitària, com ara el blat. El reconeixement de la qualitat
de l'oli de Mallorca a nivell exterior es posà de manifest a finals del segle XIX, quan a Catalunya es va atorgar el segon
premi d'un concurs de qualitat d'olis a un oli mallorquí elaborat en una tafona de Mallorca.

El GR 221  proposa descobrir els paisatges construïts amb Pedra en Sec de la serra de
Tramuntana i les seves diverses manifestacions: marges, parets, fonts de mina,
barraques, cases de neu, etc. Així mateix, fa possible visitar interessants vestigis
històrics, retrobar-se amb els mites i les llegendes, conèixer les tradicions, l’arquitectura,
els costums, la gastronomia i l'artesania d’aquest indret privilegiat de la geografia
illenca.
El traçat s’apropa sovint a la costa i en alguns indrets als cims més
elevats de la serralada, sent el punt més alt del recorregut el coll
de ses Cases de sa Neu amb poc més de mil metres d’altura.
Aquesta combinació i la diversitat de vegetació, amb alzinars
ombrívols i garrigues i màquies típicament mediterrànies,
contribueixen a incrementar l’interès paisatgístic del sender
L’itinerari principal té un total de 132 km i s’estructura
en vuit etapes, d’una duració que varia entre les
quatre i les set hores i mitja. Al final de cada una
d’aquestes el senderista disposa d’un
refugi de la xarxa del Consell de
Mallorca on pernoctar i, com alternativa,
una oferta abundant d’hostatgeria i
restauració en els pobles de la ruta. Al
voltant d’aquest eix principal, vuit variants
amb un total de 151 km permeten connectar
 amb altres municipis o indrets d’interès.
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Carretera Ma-10 (Valldemossa_Deià_Soller)
Carreteres principals de Deià
Carreteres secundàries
Camins interns
Rua de pedra en sec (GR221)

Deià des de les muntanyes

Vista general de Deià i les
muntanyes de fons

Vista posterior des Puig

Vista aèrea des Puig i Son
Bauçà al fons.

Vista sud-est del poble

Senyal GR 221
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Marjades típiques d'oliveres.


