Visita a Arc Al Cel (Pollen�) i al poble de Pollen�
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There are no translations available.
El passat diumenge 7 de novembre ARCA organitzà amb el patrocini del Govern Balear
la VIIIª visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni a Arc Al Cel (Pollença).

Tomeu Morro i Bianca són els responsables de l’existència d’Arc Al Cel, productors de pa i
rebosteria ecològica. Des d’un petit forn de ca seva, situada a la zona de Can Pont, fora vila de
Pollença aquests dos productors cuinen els seus pans d’una forma tradicional, elaborat amb
blat de producció ecològica.

A dia d’avui compren la seva matèria prima, és a dir, la farina als dos únics moliners que
encara produeixen aquest producte d’una forma tradicional. Els moliners en qüestió són
Sebastià Torrandell de cas Siulet (sa Pobla) i can Soler (Campos).

A la visita, Tome Morro ens explicà la varietat de blats que hi ha a Mallorca i posteriorment,
ens oferí una mostra del pa que produeix d’una forma tradicional. Arc Al Cel es comercialitza
directament i els podeu trobar els dissabtes, al mercat ecològic de la plaça de Berenguer de
Palou (Palma) o els diumenges al mercat de Santa Maria.

http://www.cbpae.org/directori_item.php?id=46&amp;pag

Un cop finalitzada la visita, ferem un recorregut pel centre històric de Pollença, on visitarem el
seu ric patrimoni històric i cultural que ens aquests moments està en fase d’estudi previ perquè
acabi incoansi com a Bé d’Interès Cultural (BIC) amb la categoria de conjunt històric.
La visita començà per l’oratori del Roser vell, seguí per l’homònim carrer fins a l’abeurador de
Sant Isidre. Arribat per aquest punt prenguerem pel carrer de Mallorca on poguerem
contemplar l’antic torrentó de la Solana. Seguidament avançarem fins als Jardins de Joan
March, on hi ha la preciosa torre de defensa del segle XV, propietat de la família
Villalonga-Desbrull fins als anys’60 del segle XX. Davant d’aquests jardins públics poguerem
gaudir del convent de Sant Domingo, on aquesta congregació religiosa s’instalà a Pollença a
l’any 1578. Posteriorment, avançarem fins a la plaça Major, on poguerem comentar la font de
l’Algaret (1829), el Club Pollença (1910), l’hostal Juma (1907) i la parròquia de la Mare de Déu
dels Àngels, fundada a 1248 per l’ordre dels Templaris. El nostre recorregut seguí pel carrer del
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Temple fina a la plaça de l’Almoina, on comentarem la Casa de l’Almoina, la font del Gall
(1827) i la casa parial de Costa i Llobera. La visita finalitzà a la plaça Vella, antic espai central
de Pollença fins que a mitjans del segle XIX es bastí la plaça Major. A aquest indret es celebra
la pujada del pi de Trenelles (17 de gener) i el ball dels cossiers (2 d’agost).
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