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INLEDNING
San Bartolomé de Tirajana är öns mest utbredda kommun 
med en yta på 333 km2. Den är triangulärformad och har 
en högsta topp på 1 900 meter. Angränsande kommuner 
norrut är San Mateo och Valsequillo, till nordost Tejeda, 
västerut Mogán och österut Santa Lucía de Tirajana och 
på dess södra sida ligger Atlanten.

Ortnamnet “Tunte”, huvudorten i kommunen, kommer 
från en boplats för ursprungsinvånarna och en plats där 
många av de spanska erövrarna bosatte sig. Tunte blev 
och är huvudort för regionen Las Tirajanas, San Bartolomé 
y Santa Lucía.

Huvudort sedan 1813. Tunte ligger på 890 meters höjd och 
har ett priviligierat läge mitt i Caldera de Tirajana som 
har gjort det till en korsväg för kommunikationer mellan 
norra och södra Gran Canaria under hela öns historia. I 
ortens centrala delar blandas arkitektur från byggnader 
före spanjorernas ankomst med moderna offentliga 
byggnader som stadshuset, traditionella byggnader och 
religiösa byggnader som kyrkan Iglesia de San Bartolomé.   
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Tunte ligger 54,5 kilometer från Las Palmas de Gran Canaria – Gran 
Canarias huvudstad – och cirka 25 kilometer från Maspalomas. 
Nordost från Ayacata och via Santa Lucía de Tirajana tar du dig 
dit på vägen GC-65, eller från Maspalomas tar du vägen Fataga 
GC-60, en sträcka som tar cirka en timme och erbjuder ett 
spektakulärt landskap. Du kan även ta dig dit med kollektivtrafik 
från Faro de Maspalomas med linjen – Global línea 18.

Kommunen täcker nästan 22 procent av ön och är den med 
störst utbredning. Den utgör en del av Gran Canarias stora 
terrängenklaver. Kommunens högsta topp ligger mycket nära 
Pico de las Nieves på 1 949 meters höjd. Landskapet mittemellan 
kust och bergstopparna, mellan 900 och 200 meter, utmärks 
av raviner och dalar som bildar mycket branta landområden 
mellan dem och även en del slätter med en rejäl yta. Slutligen 
består kommunens lågland av en relativt ojämn terräng mellan 
ravinerna Fataga, Los Vicentes, La Data, de Chamoriscan som 
slutar vid sanddynerna vid Maspalomas.

HUR MAN TAR SIG DIT

GEOGRAFISKA ASPEKTER
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Kommunens gräns till väster utgörs av ravinen barranco de 
Arguineguín och till öster av topparna Amurga och Barranco de 
Tirajana. Kommunens huvudort ligger i Caldera de Las Tirajanas.

Geologiskt sätt sitter San Bartolomé de Tirajana på den lägre 
delen till en stor fonolitvulkan. Vulkanen är inte längre aktiv och 
endast den södra och västra delen återstår, men antagligen så 
utgjorde den en gång i tiden hela ön.

Kommunen kännetecknas av ett mycket brant högland och ett 
lågland vid kusten där sediment från den högre delen ansamlats. 
Det går inte att missa de många ravinerna och dalarna som 
löper ut från öns inre delar mot havet, samt Caldera de Tirajana 
en stor försänkning som utgör huvudet till denna ravin.
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I denna kommun finns det ett tydligt samband mellan det 
varierande klimatet och höjden samt terrängens konfiguration 
och riktning. Här påverkas inte klimatet av passadvindarna, som 
på resten av ön, och därför är det torrt och jämna temperaturer.

På sommaren utmärks området i Tirajana av klar himmel, 
höga temperaturer och låg fuktighet. Ibland när det kommer 
in dammfyllda vindar från Sahara, kan temperaturerna skjuta i 
höjden och klättra över 40ºC.

Vid slutet av hösten kan det komma in polarvindar och lågtryck, 
alltid kortvarigt, som utmärker vintern uppe i bergen och 
temperaturen kan gå ned under 0ºC med en del sporadiska 
mindre snöfall. Under denna årstid ger även lågtryck från sydöst 
upphov till de så kallade ”ovädren från syd” som står för stora 
mängder regn och hårda vindar.

Temperaturen vid kusten är mild tack vare dess närhet till havet. 
Den låga nederbörden vid kusten åtföljs av en klar himmel och få 
moln under stora delar av året, och årsgenomsnittstemperaturen 
ligger mellan 21 ºC och 23 ºC.  Det är något som bidrar till områdets 
attraktivitet eftersom ibland är det möjligt att välja mellan att 
bada och sola vid kusten eller leka i snön uppe i bergen med 
endast en timmes bilkörning.

KLIMAT



 10



 11

Tuntes historia går tillbaka hela vägen till ursprungsinvånarnas tid. 
De ägnade sig framförallt åt jordbruk och boskapsuppfödning. 
Många historiska referenser nämner Tunte som huvudort för 
regionen Tirajana, bland annat de nuvarande kommunerna San 
Bartolomé och Santa Lucía. Orten nämns även som gränsen 
mellan öns två kungariken – Guanartematos – som delade upp 
ön: Telde och Gáldar.

Det tog lång tid att erövra Gran Canaria eftersom 
ursprungsinvånarna valde att ta striden till svåråtkomliga 
områden på hög höjd. Tirajana var tillsammans med Tirma, en 
helig plats för ursprungsinvånarna och där fanns ett av deras 
heliga tempel.

Detta område var det sista som erövrades av spanjorerna, då 
rikena Telde och Gáldar var i stort besegrade och endast öns 
mitt och den sydöstra delen fortsatte att erbjuda motstånd. Det 
var då som spanjorerna inledde ”den brända jordens taktik” 
och började bränna odlingar och stjäla boskap för att svälta ut 
ursprungsbefolkningen.

De sista ursprungsinvånarna tog sin tillflykt till naturfortet Ansite, 
men försvagade och i militärt underläge kapitulerade de den 16 
mars 1485 och en månad senare den 29 april, var erövringen av 
Gran Canaria ett faktum.

HISTORIA
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Under perioden av ”förspanskningen” genomgick ön och dess byar 
en omgående omvandling och en ny administration, samhälle 
och kultur växte fram. Denna interna fred hotades under flera 
sekel av attacker från kapare och pirater som Sir Francis Drake 
eller Pieter Van Der Does. Båda stod för ett antal misslyckade 
attacker mot ön, och eftersom de inte lyckades inta den sökte 
de skydd på stränderna på den södra delen. Där attackerade de 
herdarna – som hade blivit varnade – vilket bidrog till att försvaret 
av hela ön förstärktes.

I slutet av 1400-talet uppstod den första delen av dagens 
stadsbebyggelse i San Bartolomé de Tirajana. Utlösande faktorer 
var religion, eftersom byggena påbörjades i närheten av det 
första kapellet San Bartolomé, och jordbruk då man fortsatte 
med ursprungsinvånarnas odlingstraditioner. Denna första 
bebyggelse fick stöd av införandet av rörsocker och skogarna i 
närheten vilket gjorde det lättare att hämta trä.
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KULTURUTFLYKTER

STADENS GAMLA DELAR

StadShuSet

Stadshuset i San Bartolomé de Tirajana fick sin första plats år 1951 i 
samband med att man köpte tomten på 200 m2, och byggnaden 
på den, av landägaren Carlos Yánez Matos, och idag är det byns 
torg. Byggnaden hade två våningar: högst upp Juzgado de Paz, 
Hermandad Sindical och Delegación Local del Movimiento; på 
undervåningen Casas Consistoriales, med stadsarkivet där även 
rådsalen låg.

1966 byggdes ett antal gångar med bågvalv vid delen som vetter 
mot torget. På 70-talet utfördes en ytterligare ombyggnation 
som gav byggnadens nuvarande utseende som ett typiskt 
kanarieönskt hus, med en mittgård runt vilken resten av rummen 
är disponerade. Byggnaden har tre våningar och två fasader, 
varav den huvudsakliga är den som vetter mot torget. På 
framsidan finns det en typisk träbalkong för Kanarieöarna.

Tack vare den framväxande råvaruindustrin växte befolkningen 
betydligt och förde med sig många goda ekonomiska år. Detta 
ledde till något av historisk betydelse för kommunen, den 3 
oktober 1894 tilldelade drottning Maria Cristina, på sin sons Alfons 
XIII vägnar, titeln ”Villa” till San Bartolomé de Tirajana.

På 80-talet byggdes kommunkontoret i Maspalomas, eftersom 
området hade växt mycket, men stadshuset förblev i Tunte.
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torget

Torget i Tunte är det tysta vittnet till byns historia och kultur. ”La 
Alameda”, är som i vilken by som helst, byns själ, runt vilken 
livet snurrar och en plats som lokalbefolkningen värderar högt. 
På detta vackra torg där kyrkan och stadshuset ligger finns det 
två stycken kanarietallar som ”vaktar” ingången. I den andra 
ändan fanns det två lejonstatyer, som sedan byttes ut mot två 
kvinnostatyer, men som nu också har försvunnit.  Bänkarna i 
kvadersten bjuder in till avslappning för boende och besökare.

KyrKan San Bartolomé de tirajana

Kyrkan San Bartolomé de Tirajana ligger mitt i Tunte. Den är i 
morisk stil och är riktad västerut med en fasad som består av 
tre delar, varav den mittersta är den högsta. Ett klocktorn höjer 
sig över byggnaden, i vilken det finns två klockor och ett tidur. 
Kyrkan är utsmyckad med lokal kvadersten och den ersatte den 
ursprungliga på 1800-talet.

Innandömet består av en basilika med tre gångar som separeras 
av pelare i toskansk stil, utförda med lokal kvadersten. Dessa 
stöder valven som i sin tur håller upp taken som är utförda i trä 
och morisk stil. Fönstren representerar andra närliggande kyrkors 
skyddshelgon. På undervåningen finns ett primitivt dopkapell i 
blå kvadersten. Resten av kyrkan går i vit marmor från Carrara.
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Epistelgången till vänster och den evangeliska till höger 
företräds av bilden av Apóstol Santiago (Aposteln Jakob), ett 
verk av konstnären Francisco Vila (1903) från Barcelona, samt 
tabernaklen som till höger har en avbildning av jungfru Maria från 
1800-talet. Avbildningarna av San Sebastián och San Bartolomé 
(Bartolomaios) är gjorda av den kanarieönska konstnären José 
Luján Pérez. Över altaret finns avbildningen på San Bartolomé, till 
höger Jungfru Maria och till vänster Josef. Det finns även en stor 
oljemålning av en okänd konstnär från 1600-talet.

 De äldsta verken är trästatyn av Santiago “El Chico” eller “el 
del Pinar” – eftersom här låg ursprungligen kapellet Ermita del 
Pinarc. Dessa är från 1400-talet och av okänd konstnär. Det är 
en skulptur med flera olika färger och naturlig människofärg 
i ansiktet. Historien den berättar är om en soldat till häst som 
höjer ett svärd i höger hand och en besegrad arab under honom. 
Man kan se dess ursprung vid en av armbågarna som verkar ha 
skulpterats bak och fram utefter själva trädet som högs ned för 
ändamålet. Statyn mäter cirka 70 centimeter och restaurerades 
2004 av en lokal specialistverkstad på Gran Canaria.
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Kyrkans skyddshelgon är San Bartolomé (Bartolomaios), 
och dess historia går tillbaka till den spanska erövringen när 
kaptenen Hernández Cabrón, efter att ha lidit ett stort nederlag 
mot ursprungsbefolkningen på denna plats den 24 augusti 
1479, (Bartolomaios dag), lovar helgonet att bygga en kyrka 
här om han fick hjälp med att erövra detta område. Den första 
byggnaden från 1400-talet var av jord och lera.

Pancho guerra huS

Författaren och journalisten Francisco Guerra Navarro föddes 
i Villa de San Bartolomé de Tirajana den 11 juni 1909. Han är 
framförallt känd för att ha skapat karaktären “Pepe Monagas”, 
som är en prototyp för humorn på ön.  

Hans far Miguel Guerra Marrero, född i Tejeda, var lärare och 
bosatte sig i Tunte där han gifte sig med Carmen Navarro. Fadern 
Miguel var en hård och konservativ man, något som skiljde sig 
starkt mot hans son Panchos syn på livet och strävan efter frihet, 
vilket i sin tur gav upphov till en hel del konflikter. Pancho växte 
upp i Tunte där hans far lärde honom att skriva.    
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1923 fick hans far en ny tjänst i stadsdelen San José i Las 
Palmas, och familjen bosatte sig i kvarteret Vegueta. I 
huvudstaden inleder Pancho sina studier som han avslutade 
1932. Hans betyg under studierna var i allmänhet knappt 
godkänt. Pancho var mer intresserad av det som hände 
ute i världen, inom kulturen och politiken än det i skolsalen. 
Eftersom familjehemmet låg nära skolan, Escuela Luján Pérez, 
fick Pancho tidigt kontakt med unga konstnärer.

1929 ställde skolans elever ut för första gången och han började 
använda familjenamnet Pancho Guerra som litterär identifikation 
för sina verk. 1930 börjar han på redaktionen på Diario de  
Las Palmas.

Under inbördeskriget gav han sig av till fronten och när han 
kom tillbaka försökte han återuppta sin juridikstudier, men han 
gav upp dem och började i stället på nytt på tidningen Diario de  
Las Palmas.

1947 lämnade han ön och bosatte sig i Madrid, där han arbetade 
som redaktör och journalist på tidningen Informaciones. För 
sitt arbete som krönikör på Audiencia Madrileña fick han priset 
Premio Nacional Manuel Tercero. Pancho förblev i Madrid i 14 
år fram till sin död i en hjärtattack den 3 augusti 1961, precis då 
han var i stånd att gifta sig med Luisa Salvador. Han bodde 
alltid på ett enkelt ungkarlshotell med en mager lön som han 
tjänade på tidningen och ett extrajobb på ett försäkringsbolag.

caSa canaria

I källor från 1500-talet omnämns redan ursprungsinvånarnas 
hem i Tunte, samt i Taidia och Montaña de los Huesos. Dessa 
var alltså de tre områden där ursprungsinvånarna bodde 
vid foten till bergstoppen San Bartolomé de Tirajana. Tunte 
var den största bebyggelsen och där fanns fler än hundra 
grottbostäder, sädesmagasin, begravningsplats och bostäder 
byggda ovanpå marken.
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Ursprungsinvånarna utgjorde en betydande befolkning och en 
växande stadsutveckling som fanns över alla öarna med hus 
byggda på marken såväl som grottor. Forskning har visat att 
byggtekniken var relativt utvecklad och med stenväggar, rum i 
gång och målningar inuti. Husen var fyrkantiga och omgivna av 
en cirkelformad mur, och inuti fanns det ett eller två sidorum som 
troligen var till för vila och som var öppna söderut genom en 
mindre gång. Taken täcktes med kvistar, hudar och stråmattor. 
Murarna byggdes i kvadersten som hölls ihop med ett lermurbruk 
och stenkilar.

Enligt källor från 1500-talet fanns det bebyggelse i Tunte på 
denna tid. Den engelska resenären Olivia Stone beskriver denna 
bostad i sin bok “Tenerife y sus seis satélites”, utgiven 1887.

“La Casa Canaria” i Tunte, vid Montañeta, har en korsformad 
våning och cirkulär utvändig sida med tydliga inslag från före 
spanjorernas ankomst. Den enda tydliga skillnaden mot de 
ursprungliga bostäderna är husets tak. Byggnaden har ett 
snedtak som ursprungligen var täckt med lera och halm, men 
där det sedan har lagts tegel. Antagligen är snedtaket inspirerat 
av de spanska erövrarna. Den cirkulära våningen i detta “Casa 
Canaria” som är uppfört i sten är, som det syns, i perfekt skick. 
Inuti finns det en korsformad våning som mäter 7,5 x 5,5 meter 
och med en höjd på 1,80 meter. För nuvarande är det inte möjligt 
att se insidan då det är en privat byggnad.
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utKiKSPlatSen “Polvo”

Det går att skåda det mångsidiga landskapet i detta område från 
många olika naturliga utkiksplatser som exempelvis denna. Den 
är belägen i en priviligierad miljö för att lära känna geografin, dess 
invånares historia och njuta av de vackra formerna och färgerna 
i öns landskap som ändrar färg i takt med årstiderna och tiden 
på dagen. Dessa utkiksplatser kan värderas enligt dess räckvidd, 
höjd, panoramavy, åtkomst, höjd över havet och landskapets 
estetiska värde.
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KalvarieBerget

Detta namn kommer från ansträngningen 
som krävdes för att ta de avlidna från 
de olika platserna runtomkring till 
begravningsplatsen i Tunte, ”ett svårt 
lidande”!

Beroende på varifrån den avlidna kom, 
gick antingen begravningståget i byn 
från söder eller norr.

Det fanns vid båda ingångarna en liten avsats med kors där 
man lade ned likkistan och som i folkmun kallades för ”de dödas 
viloplats”. Här väntade man på att kyrkoherden skulle komma 
fem eller tio minuter före begravningen och med alla kristna 
begravningselement: korset, vattnet och rökelsen. Herden tog 
emot begravningståget och tog dem vidare till kyrkan där 
bönen avlades och sedan gick det vidare till begravningsplatsen. 
Begravningsplatsen ”Kalvariet” finns fortfarande kvar men 
nu har den ursprungliga traditionen ersatts i och med bygget 
av begravningsplatserna Fataga och Pedrazo, och för att inte 
nämna begravningsbilarna.

etnografiSK muSeet ”caSa loS yánez”

Detta enfamiljshus är ett exempel på typisk kanarieönsk arkitektur 
från 1800-talet. Denna typ av hus brukar finnas runtomkring 
kyrkan, stora torget och visar på dess ägares inflytande. Denna 
familj kom från Villa de Teror och slog sig ned i Tunte runt 1867 
och har markerat denna bys historia.  
 
Den första som slog sig ned var José Yánez, kyrkoherde vid 
Parroquia de San Bartolomé de Tirajana. Han tog sedan dit sin 
bror Antonio Yánez. Bröderna tog med sig en helt ny kulturell 
och kunskapsnivå till Tunte där många var analfabeter. De tog 
snart kontrollen över såväl stadshuset som kyrkan, och förenade 
därmed den kyrkliga och världsliga makten. Antonio Yánez 
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tog över en fullständig politisk och ekonomisk makt, något som 
förenklades av hans giftermål med en dam från en av ortens 
finare familjer.

Först bodde denna familj i det ursprungliga stadshuset och när 
detta hade sålts, flyttade de till huset som idag är det etnografiska 
museet, Museo Etnográfico Casa Yánez. Det är en byggnad i två 
våningar med fasader mot tre gator och en central gård, runt 
vilken resten av rummen är disponerade. Rummen har höga tak 
med omsorgsfullt snidat trä, såväl i tak som golv.

Utöver de ståtliga rummen i denna byggnad finns det 
sädesmagasin, skjul, stall, förråd, trädgårdar och gårdar. Den 
stora salongen på bostadens övervåning är väl värd att nämna, 
ett tydligt exempel och representation av familjens rikedom och 
makt. Den är utsmyckad med dyra möbler och personporträtt 
av familjemedlemmarna, bostaden har en del unika rum som en 
läkarmottagning (den sista ägaren av huset) och en butik med 
”olja och vinäger”, något vanligt under denna epok eftersom det 
inte bara var en plats för att sälja varor utan även mötesplats för 
dem som kom för en “pizco” (liten rackare) med rom och “jugar la 
partida” (spela spel).
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BySten Pancho guerra

Francisco Guerra är en av skribenterna som 
bäst har återgivit de speciella egenskaperna 
för kulturen på Kanarieöarna. Berättelserna 
“Los cuentos de Pepe Monagas” är mycket 
mer än enkel kiosklektyr. Det handlar inte 
bara om humorn kring en mycket folkligt 
populär karaktär, utan de visar på en 
hel kulturs själ, från de lägsta till högsta 
klasserna. Historierna beskriver miljön, 
sätten och de lokala sederna.

Han ingår i den så kallade kategorin 
folklivsskildrare. Men hans bidrag till 
språket på Gran Canaria är mycket 
betydande. Pancho Guerra går mycket 
längre än endast själva orden och visar på 
deras stora rikedom och fyller dem med 
innehåll. I ett mycket okänt dramatiskt verk 
“Tres Lunas Rojas”, visar han på den sociala 
strukturen på Kanarieöarna. Han gjorde 
även en teateranpassning av “Nada” av 
Carmen Laforet, som en del anser är bättre 
än själva novellen.

Bland hans verk återfinns: “Cuentos famosos de Pepe Monagas”, 
“Memorias de Pepe Monagas”. Efter hans död publicerades: 
“Contribución al léxico popular de Gran Canaria” – slutfört från 
A till CH av författaren och resten av några vänner med hjälp 
av anteckningar –, “Siete entremeses de Pepe Monagas”, och de 
fem volymerna: “Los cuentos famosos de Pepe Monagas”, “44 
cuentos”, “23 cuentos”, “31 cuentos” och “32 cuentos”.
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Ídolo de tirajana

Denna figur kallad “Ídolo de Tirajana”, är 
en liten skulptur av terrakotta och utgör 
troligen något gudomligt. Dock enligt 
dokumentation från Museo Canario kan 
det helt enkelt vara en enkel amulett, 
votivgåva eller figur som representerar 
gamla tiders hjältar.

Den kallas även för idolen av Verneau. 
Ett namn den fick av antropologen som 
fann den i de arkeologiska lämningarna i 

Caldera de Tirajana. Det är en kvinnlig och rund figur gjord i 
lera och i sittande ställning. En människoliknande avgudabild 
där de kvinnliga attributen framhävs och ett formlöst huvud 
i vilket det går att urskilja en människofigur med en lång 
hals och en form av hår som faller ned på axlarna.

Ursprungsfiguren fördes till Paris, under Verneaus tid, för 
utställning av avgudabilder i ett franskt museum, och efter 
utställningen försvann den ursprungliga skulpturen och det 
enda som finns kvar är denna återgivning i trä.

utKiKSPlatSen “la orilla”

Från denna utkiksplats upplever man Caldera de Tirajanas 
storhet och hur spektakulärt detta landskap är samt det vita 
bergsmassivet Risco Blanco. Panoramavyn är imponerande 
med enorma trappstegsformad platser och visar besökaren 
en naturlig amfiteater som slutar vid öns högsta toppar. På 
marken i dess innandöme finns det lantbyggnader som 
framförallt är koncentrerade till byarna San Bartolomé 
(Tunte) och Santa Lucía de Tirajana. Denna plats får en 
särskild touch som gör den unik tack vare palmlundarna och 
de rika samt omväxlande landskapen som gör en sugen på 
att kliva ur bilen och ta sig vidare till fots.
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SKulPturen homenaje a la mujer 
tirajanera

Denna skulptur av Luis Alemán Montull utgör, 
som han själv definierar det, ett kompendium av 
alla dessa konstnärsstilar som starka inslag av 
liv och mänsklig kraft. Den är gjord i sten och 
trä och representerar ursprungsbefolkningen 
som använde dessa material för att göra sina 
redskap och verktyg.

Beundran av människokroppen och -kraften 
framträder i hans verk och påminner om 
renässansen och Michelangelo. En del av hans 
verks snedvridningar och smärta får oss att 
tänka på den mest undanskymda barocken, 
och den överdrivna utsmyckningen tar oss 
till de afrikanska och indianska kulturerna i 
Sydamerika. Hans första utställning var i Salón 
Puteaux de París år 1960. År 2003 ställde Luis 
Montull ut vid Agora Gallery i New York.

Luis Montull är en konstnär med en stor 
personlighet och respekt för mänskligheten. En 
levande man som inte gömmer sina primitiva 
instinkter utan istället använder dem i sitt uttryck 
och som visar på en djup respekt för vad han 
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anser är grunden och pelarna till människans skapelse: kvinnan. 
Han känner en djup beundran för moderskapet och att ge liv.

Denna skulptur kallas för: “Homenaje a la Mujer Tirajanera” 
(hyllning till kvinnan i Tirajanera) och återger kvinnan på denna 
plats, sittandes på huk med den typiska huvudduken och ett 
drömmande uttryck. Den är utförd i sten från berget Tindaya på 
Fuerteventura och mäter 3,5 meter och är från 1997. Verket är 
en hyllning till kvinnorna i Tirajanera och utgör ett brev med den 
traditionella kulturen till framtida generationer.

callejón PrinceSa guayarmina

Denna gata är fylld med autentiska smaker från Kanarieöarna. 
Det är en av de finaste i byn och när man promenerar på den 
känner vi av det tysta vittnet av historien i Villa de San Bartolomé 
de Tirajana.

Vi ser ut över den från ett av dess hus, fyllt med växter och 
sedan öppnar vi en dörr och försöker upptäcka hemligheterna 
där bakom murarna, med hundratals historier bakom de gamla 
stenarna ...  

Brunnen och tvättPlatSen ”el roSal”

Vattenförsörjningen i olika byar skapade en hydraulisk arkitektur 
där de offentliga brunnarna framträder. Dit kom befolkningen 
med sina krus och behållare och det var en mötesplats för 
byborna ute på landsbygden.
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Brunnen “El Rosal” är byggd i en bevattningskanal som ledde 
vattnet till en innesluten bassäng. Själva vattnet rann sedan ur 
tre kranar med utseendet av en hund. Namnet kommer från en 
rosenbuske i närheten av dammen.

Ofta finns det även ”tvättplatser” i närheten av dessa brunnar 
dit kvinnorna kom för att tvätta. Tvättplatserna var från början 
enkla stenkonstruktioner vid naturliga vattendrag ditt kvinnorna 
kom för att tvätta. Men med tiden övergick de till konstruktioner 
belägna vid dammar och bevattningskanaler. Tvättinrättningen 
Rosal invigdes den 9 april 1955, och består av 24 pelare som 
mäter 62 m2.

Den långa och komplicerade processen som det innebar att 
tvätta på den tiden utfördes i ”omgångar”, och berodde på färg, 
typ av plagg, smutsighet och tvätterskornas flitighet. De blötte, 
tvålade och sköljde ur för att sedan låta plaggen vila. Detta 
upprepades en eller två gångar och sedan hängdes plaggen 
upp för att torka i solen på stenar eller på fuktiga buskar för 
att plaggen inte skulle torka för att sedan kunna få bort fläckar. 
Slutligen vreds alla plaggen ur och de lades i ett bad för att sedan 
torka dem på nytt i hemmet.

tegelugnar

Tegeltillverkningen på ön var koncentrerad till området 
barlovento, och framförallt de övre delarna av kommunen Arucas 
samt mellandelarna Moya och Guía, dock finns det tegelugnar 
på olika platser på öarna. I stadsarkivet finns det 39 fabriker 
angivna, men i verkligheten var de ännu fler.

I hela kommunen vars främsta näring har varit jordbruk är det 
relativt vanligt med byggnader som tegelugnar. I Tunte finns det 
tre ugnar: två av dessa nära byn och en annan vid lantgården El 
Sequero.

Denna finns vid uppehållsplatsen El Algarrobero, vid byns utfart 
mot bergstoppen. Den ligger invid en väg nära ett område rikt på 
lera kallat “terrera”, vilket på detta sätt underlättar tillverkningen 
och transporten. Utvändigt består den av en sten-lerstruktur, 
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utan tak, med en ingång i den övre delen av baksidan och en 
ytterligare i den nedre delen framtill. Invändigt är den klädd med 
lera och där finns tunnan och eldstaden. Runtomkring ugnen finns 
det en plats där leran tvålades in och formades till tegel.

Framförallt tillverkades det taktegel här, men även till en viss del 
tegelstenar för väggar och dylikt. På 1950-talet inleddes exporten 
av såväl tegelstenar som taktegel som producerades i industriell 
skala i östra Spanien. Denna industriella tillverkningen innebar 
slutet för den småskaliga produktionen.  

BegravningSPlatSen

Begravningsplatsen i Tunte ligger i ett område kallat La Laguna, 
i byns högre belägna delar, varifrån det erbjuds en vacker 
utsikt. Byggnaden har en fasad från 1800-talet som följer 
den konstnärliga stilen under denna epok: eklekticismen. Den 
nygotiska stilen är även tydlig i valven som utgör fönstren till 
huvudingången. Taknocken och växtligheten påminner om stilen i 
stora europeiska katedraler.

Ytan är rektangulär med två tomter på olika höjd som används 
för begravningar, en sorgesal, ett benhus och ett kapell som utgör 
den centrala delen av inhägnaden. Stenarbetet i ingången och 
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muren är mycket framhävande. I mitten står en stor staty i gjutet 
stål och klädd i brons som återger en ängel. Den är importerad 
från Paris och mäter 2,23 meter och enligt legenden kommer det 
under rejäla stormar ut mystiska harmonier från dess trumpet.

Begravningsplatsen som tillhörde kyrkan togs över av regeringen 
för den andra republiken i januari 1932, och eftersom den funnits 
så länge och är så unik förklarades den som Bien de Interés 
Cultural i kategorin för monument av regeringen på Kanarieöarna 
den 22 november 1996.

caSa canaria de laS lagunaS

Denna jordbruksgård tillhörande familjen Yánez, var under 
1900-talet mittpunkten för jordbruket i området och för familjerna 
som arbetade på lantegendomen “Los Hoyos de la Laguna”. På 
80-talet köptes den av kommunen Villa de Bartolomé de Tirajana 
för att användas för jordbruksaktiviteter i området.

Byggnaden har en traditionell stil för Kanarieöarna med snedtak 
och en brödugn och rustades upp år 1993. Fram tills 2004 
användes den till återupptagandet av vinodling i området, men 
på grund av de stora skördevolymerna var vindodlandet tvunget 
att flytta vidare till “Bodega de Las Tirajanas”.

För nuvarande ansvarar föreningen Asociación de Olivicultores 
de la Caldera de Tirajana för byggnaden som en del av 
återställningen av olivträden.
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Bodega “laS tirajanaS”

Många historiska referenser beskriver en betydande ekonomisk 
aktivitet inriktad på odling och bearbetning av vin under 1600-talet 
“därför lade Katedralförsamlingen på Kanarieöarna särskild 
vikt vid att den goda produktionen av vin i Tirajana också skulle 
medföra att jordbrukarna kom in med sin tionde till kyrkan varje 
år efter skörden”. 1483 upprättade biskopen Juan de Frías ett 
regelverk med ett system med utkontraktering av den tionde till 
kyrkan, vars process bestod av att auktionera ut intäkterna till 
bäst betalande.

Det framgår hur stor betydelse denna produkt hade för regionen 
genom det stora antalet vinpressar och kärl som användes för 
förvaring och försäljning av vin. Många av dessa pressar är 
verkligen spektakulära och är utgrävda som skulpturer i stora 
stenar. Men det är däremot framåt 1600-talet som odlingen av 
vinrankor fick ett stort genomslag i den lokala jordbruksekonomin 
och med exportutsikter efter att uppgången för rörsocker hade 
avtagit.
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År 1990 påbörjades ett arbete med att återuppta vintraditionen i 
Tirajanas. I början hade Bodega Las Tirajanas flera olika tunnor i 
rostfritt stål på tusen liter och en press. Jordbrukarna omvandlade 
stora jordbruksområden under flera år och planterade nästan 40 
olika druvsorter, alla med skyddad ursprungsbeteckning, för att 
pröva deras anpassning. Till slut valde man ett dussintal olika 
sorter: verijadiego, verdello, malvasía, listán, moscatel och pedro 
ximénez för de vita, och listán, castellana, tintilla och negramoll 
för rödvinerna.

Eftersom produktionen fortsatte att växa var de tvungna att flytta 
till nya installationer med en lagringskapacitet på 8 736 hektar. 
Denna vingård har dessutom ett utrymme för avsmakning där 
du även kan pröva många olika lokala naturprodukter.

Vingården använder produktionen från sina egna vinrankor 
från jordbrukare som är medlemmar i Sociedad Agraria de 
Transformación, och säljer vinet under namnet LAS TIRAJANAS, 
vitt, rött, rosé och Dulce Malvasía, såväl som rött med 
kolsyrejäsning. Redan från början är de tre principerna för vinet 
kvalitet, reglering och personlighet och med dessa uppnår man 
karaktären, finsmaken, komplexiteten och harmonin. Detta är 
viner som vunnit många priser de senaste åren.

RUNT OMKRING
ruinerna från KaPellet del Pinar

Dessa ruiner ligger i “Pinar de Santiago”, på vägen som leder till 
områdena Cercados de Araña och Presa de Chira. Resterna av 
kapellet består endast av en fyrkantig yta med sten i de undre 
lagren och cement vid ytan. Den ursprungliga konstruktionen var 
av sten och lera med en dörr och tak i trä och tegel. Det sista 
kapellet fanns kvar tills mitten av 1900-talet och var rektangulärt 
med dörren mot nordost.

Enligt sägen så blev några galiciska sjömän överraskade av en 
storm söder om Gran Canaria och lovade aposteln Jakob att de 
skulle bygga ett kapell om de överlevde, precis då la sig stormen 
och så såg de topparna vid Tirajana. När de kom in till kusten 
vid Arguineguín släpade de upp helgonbilden för berget och på 
platsen “Lomito de Santiago” byggde de ett kapell.
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Denna helgonbild på aposteln Jakob finns i dag i Parroquia de 
San Bartolomé de Tirajana, och är en av denna församlings 
skyddshelgon. Helgonbilden flyttades 1850 när biskopen Codina 
beordrade församlingen att ta över kapellet, med förklaringen 
att det berodde på lokalbefolkningens dåliga uppförande. Som 
exempel omnämns bland annat orgier och hednafester, men det 
verkliga motivet tros vara ekonomiskt, eftersom kapellet alltid 
hade en välfylld kassakista som var svår att kontrollera och ofta 
utsattes för plundringar.
 
En bra bit in på 1800-talet fanns det invid kapellet ett vackert 
exemplar av en kanarietall, vars skugga nyttjades av pilgrimer på 
varma dagar. Trots att det inte finns kvar så mycket av kapellet, är 
det värt ett besök eftersom det ligger mitt i ett naturskönt område 
omgivet av tallar. Panoramavyn är bedårande.

BegravningSPlatSen arteara

Längst till höger vid barranco de Fataga, invid orten Arteara, 
finns det en viktig begravningsplats från ursprungsinvånarnas 
tid. Den är daterad till 400-talet f.Kr. och fler än 800 gravar har 
identifierats. De är byggda i sten och består av en kista eller 
låda gjord av stenskärvor där liken lades ned och när kistan 
var begraven täcktes den med stenar. Benresterna som har 
hittats ger inte många ledtrådar om begravningsriterna, men de 
använda palmtyger och vass som liksvepning. Det har även gått 
att se ursprungsinvånarnas likheter med cromagnonmänniskan 
och medelhavstypologi samt att de hade en robust kropp och 
betydande längd. Lämningarnas betydelse har givit upphov till 
ett tolkningscenter där man samlar in de viktigaste resterna från 
kulturen för Kanarieöarnas ursprungsinvånare.  
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la caldera de tirajana

Caldera de Tirajana är en stor försänkning på cirka 35 km2. 
Försänkningen har uppstått genom flera efterföljande landfall. 
Under två miljoner år omvandlades det som från början var en 
fåra i en dalbotten till en djup ravin. Det geologiska materialet 
som finns här omfattar tre magmacykler på Kanarieöarna. De 
äldsta tillhör Miocen-perioden, som är 9,5 till 14,5 miljoner år 
gamla. De högsta bergväggarna, som omger till norr och väster, 
har geologiska formationer från Pliocen-perioden, och är 4,6 till 
0,15 miljoner år gamla. I väggarna till denna kittel finns det ett 
antal ovanliga och inhemska växter som finns med i den röda 
boken över floran på Kanarieöarna och även arter som är 
utrotningshotade.

arKeologiSKa lämningar i Barranco de roSiana och 
riSco Blanco.

I lämningen Rosiana utmärker sig målningarna som finns inuti 
flera av grottorna. Det finns en specifik typ av boende för 
ursprungsinvånarna på Kanarieöarna, som kännetecknas av 
den artificiella konstruktionen av komplicerade grottor uthuggna 
i berget. Det finns fler än hundra olika grottor indelade i grupper 
på två, tre och fyra stycken, som förenas med tunnlar. Deras 
typologi varierar: rum, magasin, begravningsplatser och heliga 
platser. Ytan varierar mellan 5 och 15 m2 och med 2 meter i 
takhöjd och generellt sett kubiska former. Hit kommer man via 
en väg som utgår från bron vid Rosiana.

NATURUTFLYKTER
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Risco Blanco består av en mycket gammal fonolitisk 
struktur som är daterad till 3,7 miljoner år och som 
kännetecknas av den vita färgen som gör den unik 
och mycket dramatiskt vacker. Ursprungsinvånarna på 
Kanarieöarna kallade denna plats för “Umiaga”, och 
här fanns ett tempel byggt som ett fort där man bad till 
gudarna. Detta förstördes av de spanska erövrarna.

naturParKen PilanconeS

Den ligger mellan Caldera de Tirajana och Chira, och 
utgör den övre delen av ravinen Ayagaures och Pinar de 
Pilancones. Denna park var det första initiativet på ön för 
att skapa ett skyddat område år 1973, efter ett förslag 
från Instituto para la Conservación de la Naturaleza 
(institutet för naturbevarande). De äldsta geologiska 
materialen på ön har utgjort ramen där erosionen 
sedan har målat ett landskap med raviner och branta 
bergsväggar. Den viktigaste växten är tallen som ger 
skydd till några av ögruppen viktigaste och mest hotade 
fågelarter. Området omfattar cirka 5 794 hektar och 
har förklarats som ”Särskilt skyddsområde för fåglar” 
av Europeiska unionen, såväl som ”Känsligt ekologiskt 
område” av parlamentet på Kanarieöarna.

BergSmaSSivet amurga.

Ett mycket vackert bergsmassiv beläget mellan ravinerna 
Tirajana och Fataga med en mycket rik och omväxlande 
växtlighet. Detta bergsmassiv löper ned mot kusten och 
här finns det flera mycket viktiga arkeologiska lämningar.
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det SKyddade landSKaPet i fataga

Det sträcker ut sig längs ravinen med samma namn och 
har flera tätt växande palmlundar, viktiga arkeologiska 
lämningar och gemytliga lantgårdar som exempelvis 
Fataga och Arteara. Detta landskap omfattar floddalen 
som är utlopp för vattnet som löper ned mot Maspalomas. 
Även om de befintliga stenbrotten vid dessa västra gräns 
har en stor negativ inverkan, så ju längre man rör sig inåt 
landskapet, desto vackrare blir det. Snårskogarna i de 
lägre områdena övergår till vackra palmlundar med en del 
tallar och drakblodsträd som sitter i de vertikala väggarna, 
medan vid flodbädden bidrar vattnet till en tjockväxt 
vassrugge. Det finns även olika viktiga arkeologiska och 
etnografiska områden.
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CASAS CONSISTORIALES
Plaza de Santiago, 1
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 123 014 / 928 123 015 

KONTOR FÖR TURISTINFORMATION
Plaza de Santiago, 1
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 127 377 
infotunte@maspalomas.com
www.maspalomas.com

RÖD KROSS
c/ El Rosal, s/n   
35290 San Bartolomé de Tirajana                  
Tel. 928 127 268

HÄLSOCENTER                   
c/ San Sebastián, s/n
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 123 019                            

LOKAL POLIS
Plaza de Santiago, 1
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 127 005

APOTEK
c/ Santiago Cazorla, 23
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 127 388
Abierta de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas 
Sábados  de 9 a 13 horas.

POSTKONTOR
Plaza de Santiago, 1
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 123 014

TJÄNSTER
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www.maspalomas.com

turismo.maspalomas.com

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de  
San Bartolomé de Tirajana

Concejalía de Turismo


