TORRE D’EN GAUMÉS
Visita feta amb els alumnes de Sa Granja el 22 de desembre de 2020
Introducció: Aquest lloc està situat al terme d’Alaior, al costat del poblat prehistòric. Fins
l’any 2006 es va dedicar a la producció de llet. Quan l’amo, Jaume Ametller, es va jubilar
van deixar de munyir i es van dedicar a la producció de carn i ous. El lloc està inscrit al
CBPAE i practica l’agricultura i la ramaderia ecològica. Des d’agost del 2014 el pagès és
en Joan Serra, de 25 anys. Els seus pares no son pagesos però a ell sempre li agradava
el camp i es va formar a Sa Granja on va estudiar el cicle formatiu de grau mitjà «Tècnic
en explotacions agroecològiques» (promoció 2013).
Sistema tinença de sa terra: A jornal.
Superfície: El lloc té 81 Ha, de les quals 59 Ha són cultivables. Té dues parts ben
diferenciades, la primera agrupa les tanques més bones que es destinen a la producció
d’herba seca i gra. En canvi, la segona part, degut a la presència d’afloraments rocosos i
boscarrons només permet l’aprofitament per pastura. Tant una part com s’altre es
sembren cada tres anys.
Cultius: Practica els tres sementers. Cada any sembra només un sementer. Als terrenys
dedicats a pastura sembra una mescla d’ordi, civada i raigràs. Als terrenys dedicats a gra
es cultiva ordi i civada. Els sementers no sembrats s’aprofiten per pastura. Una part del
gra s’empra per complementar l’alimentació farratgera del bestiar boví en forma de farina,
l’altre part s’empra com a llavor per tornar a sembrar les tanques.

Bestiar: Està format per 25 vaques i un semental de raça menorquina. Els parts estan
agrupats entre setembre i desembre. Els vedells estan sempre amb les mares fins el
moment de la seva venda, al juny.

També hi ha 50 gallines ponedores que viuen a un galliner mòbil que es va canviant de
lloc perquè puguin passejar i picar al seu ample. A l’interior del vehicle-galliner tenen els
nius per fer les postes i barres per poder dormir. Tenen menjadores amb pinso ecològic i
aigua.

Maquinaria: Tractor Same de 100 cv, erx, abonadora, remolc i desbrossadora.
Instal·lacions: Nau formada per estables i paisa. Aferrada a la nau hi ha una màniga per
fer els tractaments sanitaris al bestiar i un femer.

Comentaris: És una explotació representativa de la zona del Migjorn de Menorca.
Terrenys amb poca terra, moltes pedres i afloraments rocosos en superfície. La càrrega
ramadera és baixa i el maneig del bestiar és extensiu.

