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SANTA RITA, FAVARITX 

No és una visita usual a una explotació. Varem anar a veure una senzilla reforma de la sala de munyir 

(que el vaquer hi estigués còmode, el braguer de la vaca a la vista i que en posar les unitats de munyir ni 

s’ajupi ni s’acoti. Recorda açò les xerrades d’en Ramon Trias, del qual el passat juny ja es compliren cinc 

anys de la seva mort.  

Vaig fer algunes fotos i vam parlar amb Antònia mentre en José acabava de munyir, per incorporar-s’hi 

després. 

En José es jubila, i ja en du 42 anys treballant, però continuarà a l’explotació, acollint-se a la normativa 

de la Seguretat Social, que permet uns 9.000€ d’ingressos atípics. Més o menys. No som expert en 

normatives, més enllà d’acomplir-les. 

Com la majoria dels pagesos del microcosmos de Favaritx, amb ells es parla de tot i bé, sense embuts ni 

prevencions ni convencionalismes. A més, fa anys que ens coneixem, però no només per açò. 

En tota conversa un diu una cosa i el que escolta, cas que ho faci, rep o entén segons el propi bagatge 

del tema parlat. Per tant, el que ara diré és la meva interpretació de la conversa. I les fotos les faig, 

també, amb el meu punt de vista. 

 

N’Antònia explica, en José després dirà la seva, en presència d’en Joan Bustamante i n’Antoni Allés. 
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Les vaques a la sala de munyir, 1x9, senzilla i funcional 

 

Estabulació lliure, amb bales de farratge. S’hi estan poca estona, ja que la major part de les èpoques de 

l’any pasturen. 

Santa Rita és un lloc de Favaritx, costa Nord de Menorca, al terme de Maó, té 60 ha, entre bosc i cultius. 

Fan estivada, i açò els representa una “entrada” important, a més saben gestionar-la per a tot l’any. Van 

a mitges, sistema de parceria.  
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Les vaques que surten de la sala de munyir van directament a l’abeurador. Tot i l’accés rocós, no vaig 

observar cap patinada ni cap arronsada. Són vaques tranquil·les, per genètica i, sobretot, perquè el 

pagès les cuida bé. 

 

Lògicament, tenia curiositat per veure l’aigua, i sí, neta i clara i, sobretot, els abeuradors nets. L’aigua és 

el primer “aliment” de la vaca lletera. 
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Després de munyir i abeurar se’n van camp amunt, les potes es posen fortes i cremen les toxines. 

 

El tanc de llet. Es munyen 24 vaques. 
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Ullastre i mata (llentiscle o llentrisca).  

Aquesta foto de dos arbres que conformen el paisatge menorquí, donen peu a algun comentari. Ara fa 

un any, arran d’un “estim” vam revisar el sistema de parceria “amitges”, el qual es troba al web de 

remugants (http://www.remugants.cat/2/un_estim_a_menorca_1547630.html). Pot ser, és, un tema 

delicat, sobretot en l’aspecte intel·lectual, polític i social, sobre el qual hi ha més opinions que opinants. 

El pagès i la pagesa, cas de que ella també treballi al lloc, han de tenir clar quin contracte tenen, i quins 

són els seus deures i drets, i sempre anar per davant, és a dir: si la pagesa treballa té dret a ser 

considerada una unitat de treball agrícola, amb seguretat social i totes les prestacions, i açò s’ha d’exigir 

a la SRM (Societat Rural Menorquina, societat civil constituïda per dos socis, el titular o propietari i el 

cultivador o pagès, i s’estableix mitjançant un contracte amb el qual el lloc serà explotat). I el que no pot 

ser és, com fan alguns, que de portes endins tot són crítiques i de cara a la galeria “açò és el millor 

sistema de tinença”. 

Els components de la pàgina Remugants “Ramon Trias” felicitem a n’en José i n’Antònia per la jubilació i 

per continuar. Són un bon exemple d’aquells que tenen no només les idees clares sinó els fets.  
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