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Pel litoral de Santa Ponça:

natura i història amb nom propi.
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1’5h
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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
N

un bé natural
Santa Ponça forma part del litoral del municipi de Calvià i és una de les àrees que més canvis
ha vist durant el segle passat: un paisatge ben ric marcat pels litorals, restes arqueològiques,
patrimoni etnogràic i un desenvolupament turístic en plena expansió des del 1955.
Aquest imposat progrés humà fa que el medi natural de vegades no surti ben parat, i aleshores
s’han de crear mesures per protegir-lo. Un clar exemple en són els sistemes dunars que tenim
a la platja de Santa Ponça.
Les dunes es formen per la força del vent, i justament el seu caràcter canviant fa que sigui un
element ecològic tan important, tant per lora com per fauna, i d’aquí la gran importància de
preservar-les, o regenerar-les, si el mal està ja fet...
Les dunes són molt importants perquè, entre d’altres coses, són una font de reserva per a la
regeneració de les platges, sense les quals les platges perdrien l’arena, i a la vegada protegeixen el litoral del mal temps, fent de barrera entre les ones i el territori interior.

Activitat 1
Creu de Desembarc i
activitat 2

Bufa que bufa!

Sa b
ie

Per intentar entendre millor el paper que té el vent en la formació de les dunes, avui farem uns
experiments.
1.Primerament recollirem pel voltant diferents petits objectes que trobem pel terra (fulles,
pedretes, grans d’arena, fruits...) i amb l’ajuda d’una canyeta bufarem un per un tots aquests
elements. Què observam?
2.En la segona part i per parelles, replicarem una duna!
a.Primerament farem un munt d’arena suicientment gros, el qual simbolitzarà una
duna. Ara provarem de bufar i veurem què passa amb l’arena: s’ha escampat pertot?
b.Ara col•locarem a dedins la duna pedretes, fulles i també hi clavarem pals
ELS CIENTÍFICS HAN DESCOBERT QUE
que vendran a ser les arrels de les plantes i la posidònia: notau alguna diferència? S’escampa tan fàcilment?
CADA DUNA POT EMETRE FINS A UN TOTAL
Ara ja podeu contestar: creis que és important preservar les dunes? Què
DE NOU NOTES DIFERENTS, SEGONS EL TIPUS DEL
podem fer per protegir-les?
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LES DUNES CANTEN!

GRA D’ARENA!
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la nostra història
Santa Ponça fou un escenari ben important dels esdeveniments històrics que canviarien el rumb
de allorca des del 1 9 ins a l’actualitat. ot i que molts an s han passat de llavors ençà,
encara trobam arreu testimonis culturals i arqueològics que ens conviden a fer un viatge en el
temps des que l’home és home.
Les construccions de Son Miralles, el puig de sa Morisca i el turó de ses Abelles, de l’època talaiòtica, les torres de defensa, el Santuari des Fornets, les habitacions adossades a la torre del
Puig de sa orisca, de l’època musulmana, la vil.la romana de Son esquida, el Castellot i el
molí de Santa Ponça i la creu del Desembarcament, construïda el 1929 per commemorar el setè
centenari de la conquesta de allorca són, entre d’altres, la prova de la importància que aquest
nucli ha suposat per a la nostra història.

activitat 02

Desxifram la Creu del Desembarcament!
Vos heu aturat mai a observar de ben a prop aquest monument? Què n’heu sentit a dir?
Idò a continuació, per grups, observarem ben de prop cada un dels baix relleus de la Creu,
prestau molta d’atenció perquè és molt important ixar-se en els detalls. na vegada que tenim
ben clar cada un dels quadres, intentarem endevinar quin és l’ordre que segueixen i escriurem
la història que consideram que representen en conjunt.
Pensau a posar-hi imaginació
na vegada que haguem acabat, per torns, explicarem
Ajuntament de
la història que cada grup ha escrit. n acabat, ens ajucalvia.com
Calvià Mallorca
daran a veriicar l’ordre real dels quadres i ens explicaran la història del esembarcament de 1 9
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