
LA SERRA DE TRAMUNTANA: 
UN MON PER DESCOBRIR

Personatges històrics i destacats de la Serra



LA SERRA DE TRAMUNTANA

 La Serra de Tramuntana ocupa el nord-
oest de Mallorca.

 S’estén al llarg d’uns 90 km, amb una
amplada màxima de 15 km, sobre el
territori de 19 municipis

 Ocupa el 30% de superfície de l’illa

 A les zones nucli hi viuen unes 40.000
persones.

 Diversos cims superen els 1.000 m
d’altura

 Declarada Patrimoni Mundial per la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural



UN MÓN PER DESCOBRIR
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 Arxiduc d'Àustria, príncep de Bohèmia, d'Hongria i de la Toscana. 

 Intel·lectual interessat per les ciències naturals, per l'etnografia i per les llengües clàssiques.

 El 1872 s’establí a Mallorca, on publicà diverses obres sobre la història i la cultura de l’illa.

 Una de les seves obres més conegudes és “Die Balearen in wort und bild geschildert“ on es 
parla de la cultura de les Illes Balears.

 Va adquirir diverses finques a la Serra, al municipi de Valldemossa, la finca de Miramar i de 
s’Estaca.

 Avui en dia encara és un personatge molt respectat. Podem trobar un camí a la Serra que 
du el seu nom: el Camí de s’Arxiduc.



 Majorala i emprenedora, nascuda a Valldemossa.

 Des de petita va treballar a la finca de s’Estaca de l’Arxiduc Lluís Salvador.

 Arribà a assolir el càrrec d’encarregada de la Finca, una feina que a Mallorca en aquells temps solien 
fer el homes.

 Sempre va destacar per la feina ben feta i va rebre el respecte de treballadors i treballadores de la finca.

 Gràcies a la seva feina i dedicació a s’Estaca es va convertir en un referent en la producció de vins, de 
tipus malvasia i moscatell, els quals varen guanyar un premi a l’Exposició Universal de Barcelona.



 Geòleg malloquí nascut a Sóller.

 Fou pioner i promotor de la micropaleontologia.

 Es va especialitzar en l’estudi dels foraminífers i calpinèlids. Descobri unes 250 espècies noves.

 Va publicar més de 200 llibres tècnics, de divulgació i articles.

 Avui en dia encara es segueixen estudiant els foraminífers a la Universitat de les Illes Balears.

 Un dels edificis de la facultat de ciències du el seu nom.



 Va ser directora financera vinculada a Pollença. La primera dona d’Espanya en assolir un càrrec com 
aquest.

 Fou la dona de Guillem Cifre de Colonya, fundador de la Caixa Colonya. 

 A la mort del marit, ella va passar a dur la direcció de la caixa d’estalvis, que encara perdura avui.

 No ho va tenir fàcil, ja que la societat la rebutjava perquè era dona i a més estrangera.

 També formà part i coordinà juntament amb el seu marit, la Institució Lliure d’Ensenyament, per 
apropar l’educació als més desfavorits. 



 Poeta pollencí.

 Després d’estudiar dret a Barcelona, s’ordenà sacerdot i es doctorà en teologia a Roma.

 Gràcies a les seves obres poètiques va obtenir el títol “Mestre en Gai Saber” i va presidir els Jocs Florals 
de Mallorca i de Barcelona. 

 En els seus poemes tractava sobretot la temàtica del paisatge i el sentiment religiós.

 Una de les seves obres més conegudes és “El Pi de Formentor” (1875). 



 George Sand era el pseudònim masculí de Amandine Aurore Lucile Dupin.

 Precursora del feminisme. 

 Va passar un hivern a la Cartoixa de Valldemossa, amb el músic Frederic Chopin.

 Dona amb un fort compromís polític i social.

 Durant tota la seva vida es va dedicar a la literatura i va escriure novel·les, contes, peces teatrals, etc.



RESPECTEM LA SERRA DE TRAMUNTANA

Imatge: ultimahora.es



COM PUC AJUDAR A PROTEGIR 
LA SERRA?

Telefonant al COFIB si veim
espècies en perill, invasores...

Cuidant i respectant la natura

Telefonant en cas 
d’emergència
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