
NOU CAPÍTOL A LA POSSESSIÓ DE MOSSA  
Centre d’Investigació i Experimentació Escola Agrària 
 
 
En l’última dècada s’ha reduït a la meitat la quota d’autoabastiment 
alimentari al territori Balear. La resposta fàcil i ràpida de com s’ha arribat fins 
aquí és que la situació és conseqüència directa del monocultiu turístic; s’ha 
arribat aquí per les lògiques del capital. 
 
A través del model d’organització de la societat i l’espai, es va imposant la 
divisió del treball i els diferents espais o territoris es van especialitzant en 
funcions productives concretes. A les Illes, el que articula el funcionament del 
sistema és el nexe entre el turisme i el sector immobiliari, i per tant, la resta de 
sectors s’han sacrificat 
 
.Les expectatives dels turistes i les dels residents no són fàcilment 
reconciliables. Com pot una destinació turística atractiva mantenir la seva 
tradició vernacla, tenir un autoabastiment de productes bàsics i conservar una 
identitat, al mateix temps que desenvolupa més destins per al turisme 
individual i de masses? 
 
Realitzar canvis en els consums, la producció i l’estil de vida del sistema és ara 
la primera necessitat. 
 
Avui en dia, el concepte de sostenibilitat serveix per a tranquil·litzar 
consciències. Poca cosa més. Mentre que per una banda s’instrumenta la 
sostenibilitat per satisfer les necessitats del sistema econòmic i fomentar-ne 
el creixement infinit, per l’altra es generalitza la idea que es pot millorar el 
model amb una explotació més sostenible sense necessitat de realitzar canvis 
radicals en el consum, la producció i l’estil de vida. 
 
Davant la situació mundial actual, l’objectiu és millorar l’educació, la 
sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte la mitigació del 
canvi climàtic, l’adaptació a ell i la reducció dels seus efectes. 
 
Al cas de les Balears, en la mirada posada en els anys vinents l’objectiu és de 
millorar la situació de la producció local i en conseqüència de 
l’autoabastiment.  
 
El que més es repeteix és; “evitar la continuada pèrdua de terres fèrtils”, “que 
es reconegui la insularitat” i “assegurar el relleu generacional”. En canvi abans 
de plantejar-nos incrementar el consum local, la necessitat principal és 
aconseguir fer les explotacions més rendibles i tenir-ne controlats els costs, 
l’accés a l’aigua i l’energia, ja que són factors clau davant el canvi climàtic. 



 
Amb la intenció de reactivar el sector agrari, clau per la sostenibilitat, i arrel a 
la demanda i mancança de centres de formació i estudis especialitzats al 
sector, s’aposta per intervenir des de l’educació i la recerca, factors 
determinants a l’evolució de la societat. Combinant els dos programes per 
afavorir i establir una relació d’intercanvi directe, que a diferència de 
l’intercanvi generacional, mantingui al dia al sector.  

Si entenent la situació de globalització actual com un intercanvi accelerat de 
productes culturals i valors identitaris en múltiples direccions i plans, per 
afrontar al canvi climàtic cal un model comunitari global en xarxa. El territori 
ha d’entendre la seva identitat per actuar de forma local amb perspectiva 
mundial, de manera que es necessitin actualitzar. 
 
A Mallorca les possessions han definit les àrees rurals de des de l’edat mitjana 
fins a gairebé els nostres dies. Una possessió és el tipus d’hàbitat rural dispers 
propi de Mallorca que consta de zones d’habitatge i altres dependències per 
a l’explotació agrícola d’un extens territori circumdant. Però no han de ser 
exclusivament considerades com un conjunt arquitectònic, ni tampoc només 
com una unitat productiva per a l’explotació agrària del territori. Les 
possessions són el reflex d’una identitat i manera de concebre l’illa, 
d’estructurar la societat, de percebre el temps i d’entendre la vida. 
 
Per aquest motiu l’objectiu és intervenir a l’arquetip arquitectònic insular, ara 
reconvertit i absorbit pel sector turístic. 

Es concep el projecte com un nou capítol de la història de la Possessió de 
Mossa, tractant les noves necessitats funcionals, socials i energètiques 
respectant el valor patrimonial del conjunt i el paisatge que l’envolta a partir 
d’estratègies i solucions arquitectòniques tradicionals. 
 
Agricultura, territori i arquitectura són eixos vertebradors del projecte. Dins el 
camí cap a la sostenibilitat i l’autoabastiment aquests tres elements es 
relacionen per encarar el problema. La identitat ha estat la qualitat d’unió, s’ha 
entès com un aspecte clau i determinant. La sostenibilitat es basa en entendre 
les característiques del lloc. Per aquest motiu tant el programa, com la 
intervenció al paisatge i l’arquitectura s’ha pensat amb aquesta condició. 
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