S’ARANJASSA
Visita feta amb els alumnes de Sa Granja el 22 de desembre de 2020
Introducció: Aquest lloc està situat al terme municipal de Es Mercadal. En Toni Pons Pons,
de 35 anys, és el l’amo des de fa dos anys. Va rebre el lloc de son pare, en Diego, i és la
quarta generació pagesa de la mateixa família. Es va formar a Sa Granja i acabà els
estudis el juny del 2003 («Tècnic en Explotacions Extensives»). Es dedica a la producció
de formatge artesà.
Sistema tinença de sa terra: Societat Rural Menorquina (SRM).
Superfície: El lloc té 87 Ha, de les quals 80 Ha són cultivables. D’aquestes hi ha 66 Ha
molt planeres i de terres profundes, que es dediquen a la producció de farratges i cereals.
Les 14 Ha restants estan situades en terrenys en pendent que es sembren cada tres anys
i es dediquen a pastura.
Cultius: De la superfície sembrada, el 60% es dedica a farratges i el 40% a cereals. Els
farratges sembrats són mescles de raigràs i civada. També cada any cultiven un parell de
tanques d’enclova. Els cereals sembrats són civada, ordi i blat. Els tres són varietats de
Menorca. El gra de civada serveix per ressembrar el lloc. La majoria de l’ordi es
transforma en farina per alimentar les vaques i les truges, i una part per ressembrar. I el
blat (varietat xeixa) es ven i una part també es per ressembrar.

Bestiar: Està format per 50 vaques lleteres de raça frisona. No hi ha semental. Ell mateix
insemina totes les vaques, les més bones de llet i la resta de carn. Els parts estan
agrupats entre mitjans d’agost i gener. També hi ha 50 truges que aprofiten el xerigot del
formatge. Les vaques mengen uns 8 quilos de mescla de concentrats per vaca i dia de
lactació, dels quals un quilo es de farina d’ordi pròpia.
Ma d’obra: A l’explotació fan feina l’amo i madona, na Clara, i un germà de l’amo, en
Diego, que també va ser alumne de sa Granja.
Maquinaria: Està formada per un tractor Same de 90 cv, diversos erxs, abonadorasembradora, remolc, embaladora de bales petites i uns rastells de sol. Totes les feines
d’ensitjat les donen a fer a una empresa de serveis.
Edificacions agrícoles e instal·lacions: No hi ha edificacions de nova construcció i es
continua munyint al bouer antic, de 40 places amb menjadores individuals i abeuradors.
La llet recent munyida va directament a la formatgeria a on es fa el formatge dues
vegades cada dia.

El formatge el venen a un madurador, però actualment estan reformant una edificació
existent per fer una sala de maduració i una botiga, i obrí una nova via d’ingressos fent
venda directa.

Comentaris: És una explotació representativa de la zona de mitjania de Menorca. Terrenys
profunds sense afloraments rocosos en superfície. El maneig del bestiar és semi-intensiu.
Les explicacions donades per Toni durant la visita denoten la transmissió de coneixements
de pares a fills com a resultat d'haver treballat la mateixa finca quatre generacions de la
mateixa família.

