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la ruta

Amb la intenció d’acompanyar en la descoberta i l’aprofundiment de l’entorn natural i cultural del nostre municipi,
l’Ajuntament de Calvià posa a la disposició de la comunitat
educativa i dels ciutadans aquesta sèrie de guies interpretatives que ens orientaran, al llarg
dels dotze itineraris, en l’observació, aprenentatge i apreciació de la riquesa natural, històrica i
patrimonial del paratge que ens acull.

introducció
el context

Si el prat de Magaluf pogués xerrar veritablement tendria moltes històries per contar i probablement la conclusió seria “ja vos ho deia jo...”. Aquesta zona, que tenia unes 84 hectàrees
els anys cinquanta, va passar de ser una maresma rica en fauna i vegetació a convertir-se, en
mans de l’home, en unes salines que al inal no van ser rendibles, per després passar a contenir
els enderrocs provinents del procés d’urbanització del que és avui Magaluf. El resultant va ser la
pèrdua de l’espai natural de 71 hectàrees i consegüentment el gran dany ecològic que suposà
als ecosistemes i especialment a les saladines, les quals es va posar en risc.
Conscients ja del dany, des del 1990 es va començar a aplicar, en qualsevol projecte urbanístic
de la zona, l’obligatorietat de la protecció, conservació i recuperació dels ecosistemes, justament per afavorir la tornada de la vida silvestre.
Actualment en aquest indret s’hi duen a terme tasques de restauració, estudi i investigació
de l’hàbitat de les saladines, i tot sembla apuntar que les accions no són en va, és més, s’han
ins i tot detectat espècies d’aus que comencen a freqüentar la zona que feia temps que no es
detectaven, per això s’entén que no només són les saladines les que hi surten guanyant, sinó
el conjunt de l’ecosistema.

Magaluf

Troba les diferències!
Activitat 1

Sa b
ie

Activitat 2
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A continuació ens organitzarem per grups per fer el trencaclosques que ens facilitaran. Una
vegada resolt, haureu de discutir en grup quina relació creis que té la imatge resultant amb el
lloc on sou.
Dues recomanacions són molt importants per tenir èxit en aquesta activitat: el treball
en equip i la comunicació! Així que pensau en un sistema per organitzar-vos i fer
EL
feina en equip i veure qui el resol més ràpidament, recordau que: errar en la
LIMONIUM MAGALLUFIANUM
planiicació, és planiicar l’errada!
Una vegada que vegeu el trencaclosques resolt, quants de punts a favor
ÉS UNA ESPÈCIE
I
d’aquest esforç per a la renaturalització i quants en contra de la seva destrucció podríeu esmentar per grup?
LA TENIM JUST AQUÍ
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ÚNICA AL MÓN

, A MAGALUF!
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el Limonium magalluianum
Al prat de Magaluf hi podem observar quatre
espècies de les saladines que són endèmiques
protegides de la zona i que són d’especial interès. Entre aquestes, la Limonium magalluianum adopta aquest no m perquè Magaluf
és l’únic lloc on la podem trobar al món!) està
catalogada en perill d’extinció.
La particularitat d’aquesta última, a diferència
de les seves germanes, és que l’ha afavorida
el procés de transformació del paisatge que va
començar als anys seixanta, i és que aquesta
planta la trobarem en llocs de poca vegetació,
secs i pobres en nutrients, tot un exemple de
perseverança i supervivència!

El joc de les pistes

activitat 02

Respectant els mateixos equips, ens disposarem a jugar a una gimcana bastant divertida, la
qual vos donarà pistes a cada prova que passeu correctament per poder arribar a identiicar el
imonium magalluianum
1.Per passar aquesta primera prova haureu de dir el nom de 10 plantes que tenim a
Mallorca! En acabar, la monitora vos donarà la primera pista!
2.Seguidament, per obtenir la segona pista, haureu d’intercanviar els cordons de les sabates entre els components de l’equip. Si no teniu cordons ho haureu de fer amb alguna
peça de roba.
3.A continuació haureu de citar els cinc cims més alts de Mallorca per ordre d’alçada i dir
per on es troben el puig omir, el Massanella, el puig Major, el penyal des Migdia i l’ fre.
4.Ara haureu d’utilitzar el vostre darrere per intentar fer entendre als vostres companys
d’equip el mot secret!
5.I per acabar, haureu d’estar 30 segons rient
í, sí! ot el grup haureu de riure ben fort durant
mig minut. Pensau que el cronòmetre no correrà
ins que tots i cada un no rigueu!
Ajuntament de
Esperem que en aquestes alçades ja hagueu ben idencalvia.com
Calvià Mallorca
tiicat el imonium magalluianum i que ens ajudeu a
protegir-lo!
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