
PROPOSTA D’ITINERARI DE L’EXCURSIÓ. OPTATIU
La sortida  la fèiem des de l’escola a les 9 però amb les famílies
podeu sortir a les 10, les 11... o fer-la amb dues jornades o més.
L’adapteu, com vagi bé perquè dona molt de sí. 
10:00. Sortida   de  les  cases  de  cada  un  cap  a  l’ermita  de
Consolació, passant pels pobles de Calonge i S’ Alqueria Blanca.

10:15. Aparcar al  camp de fútbol de S’Alqueria Blanca. Pujada a
peu a l’ ermita de la Mare de Déu de Consolació. Situat sobre un
turó de 205 m. Es va construir en pedres del lloc i marès. No es
coneix l’ any de la seva construcció però a principis del S. XVI (a
principis del 1.700) ja estava feta. Té un oratori,  una clastra amb
plantes i  una cisterna.
-Activitats de situació al mapa. Posar a un mapa del municipi  uns
gomets o assenyalar amb un retolador els pobles que veim: Alqueria
Blanca,  Portopetro,  Santanyí,  Es  Llombards,  Ses  Salines  i  la
Colònia de Sant Jordi. Si no teniu mapa les podeu cercar amb la vista i anar assenyalant-
los.
- Visita de l’ interior de l’oratori. Altar amb imatge de la Mare de Déu i retaule antic de
Santa Escolàstica.
-Volta pels entorns per fitxar-nos en la vegetació típica de les Marines de Santanyí: pins,
ullastres, càrritx, romaní, estepes, esparegueres...

11:30 Davallada a peu de Consolació i viatge en cotxe passant pels pobles de Santanyí,
fitxant-nos en la seva església, els molins fariners i les cases amb façana de pedra de
Santanyí.
Passarem per  Es Llombards,  conegut  en  temps dels àrabs  com Mandalmar,  poble
format entorn de la possessió de Son Amer que està a l’ entrada del poble amb torre de
defensa i capella.

12:00 Arribada al Cap Salines. Imponent far, davant nostre l’ arxipèlag de Cabrera que
pareix estar a tir de pedra. Ara és un important  Parc Marítim terrestre.
*Optatiu caminata fins a la platja des Caracol (20 minuts d’anada i 20 de tornada, més el
temps que es vulgui estar prenent el sol o banyant-se pels atrevits.
-Aquí al far des Cap Salines o al Caragol es pot berenar. Caminar pel litoral i observar la
costa. Aquest és el punt més meridional (al Sud) de la nostra illa i es troba dins el nostre
municipi.

13:00 Viatge en cotxe fins Cala Llombards. No entrarem dins la localitat.  A l’entrada, a
l’esquerra,   es  deixarà  el  cotxe  al  lloc  habilitat  com  a  pàrquing  per  l’ajuntament.
Caminarem per la carretera fins a es Caló  S’ Almunia. Vistes sobre els penya-segats de la
zona del Bauç,on es troba un dels poblats de la prehistòria -període talaiòtic- del nostre
terme. I es situa la història d’en Bernat Cinclaus que practicava la màgia amb cinc dimonis
boiets que el servien. Per aquí,  conta la llegenda que també hi vivia na  Maria Ramis, una
llombardera de descomunal força. En aquests dos personatges s’han inspirat per construir
els gegants de Santanyí que surten a les festes dels pobles.
Nosaltres no anirem fins al poblat prehistòric, ho deixarem per una altra ocasió.

 Davallada per unes escales molt empinades a Cala S’ Almúnia. Llogaret idíl·lic amb molt
poques cases i  dos calons divins: S’ Almúnia amb un mollet  i  escars o barraques de
barques.



 D’allà caminarem cap al Nord, seguint les indicacions i respectant els itineraris fins al  es
Caló des Moro amb una davallada de vertigen, cova picada  i un paisatge meravellós,
amb una platja molt petita de roques però d’un blau net i  cristal·lí. Heu d’anar molt alerta
a la davallada. Heu de dur unes bones sabatilles i estar en bon estat físics. Abstenir-se els
que no compleixin aquest requisits.  Podeu disfrutar de les vistes paradisíaques sense
davallar a baix, ja que el darrer gran temporal d’aquest hivern va malmetre  la cala i no hi
ha arena, tot són roques.

14:45 - 15:00 Viatge en cotxe a Cala Santanyí, poble
d’estiueig amb establiments hotelers. Dinar a la seva
platja, d’arena dorada i a descansar i jugar un poc.

15:30. Anada a peu fins al Pontàs. Roca molt singular,
altiva i  solitària que una vegada va estar unida a la
terra.  Si  duis  quadern  de  pintar  i  les  ceres,  podeu
pintar la roca. Si no feis-li fotos i ja a casa la pintareu,
si vos bé de gust.

16:30. Trajecte en cotxe fins a Cala Figuera. Vistes a
la bocana del port. Torre d’en Beu, construïda al 1569
des d’on es vigilava la costa i es feien senyals de foc o
fum que comunicaven l’arribada de naus sarraïnes.
Visita de la «Cala» dels santanyiners, fixant-se en les
barques de pesca que, sobre aquesta hora, arriben i
descarreguen les seves captures: gerrets, molls, cap-
rojos, escorpores, sípies, pops... I damunt es moll  els
ormejos i xarxes per a la seva feina. 
Una estampa preciosa de les  cases  sobre les penyes
dels calons dels ports: es Caló d’en Busques i es Caló
d’en Boira. Feis una volteta per tots els racons del seu
port.
17.30. Tornada a Cala d’Or. Passant per Santanyí, S’ Alqueria Blanca i Calonge.

Fi de l’ excursió.*Els horaris les haureu anat  adaptant segons  el que vosaltres haureu
volgut o segons el temps de què hi  disposeu. Recordeu que també ho podeu per trossos,
en diferents etapes. i... Quan vosaltres trobeu si vos fa gana  aquesta passejada. (Si anau
abans d’acabar el curs enviau una o dos fotos a la vostra tutora)


