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Explora el puig de Ses Abelles:
descobreix aquest racó amb vistes de Bendinat.

128m
4.75 km

1’5h

No circular

recomanacions
01. Explora el puig de Ses Abelles de Bendinat

la ruta

introducció
N

Puig de les Beies

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.

Activitat 1 i 2

territori de batalles
El setembre de 1229 va ser decisiu per a la història de Mallorca en la conquesta de la nostra
illa, però ja molt abans, i també ben després d’aquesta data, Calvià fou l’escenari de batalles i
disputes entre bàndols oposats. Torres de vigilància i de defensa, refugis per als combatents,
barraques per a les armes i municions, búnquers per als atacs... Tot un seguit de construccions
escampades per tot el municipi que evidencien la història de lluites i conlictes entre bàndols
confrontats, ja des de temps ben llunyà.
Com vos podeu imaginar, l’orientació en una situació de guerra o exploració del territori és
crucial per a l’èxit de la comesa, i sabeu com els homes s’han orientat durant els darrers 2000
anys?

Cap al nord!
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A l’escola, a llibres i pel•lícules deveu haver vist que els homes han utilitzat des de temps
immemorial les estrelles per guiar-se en alta mar o per la muntanya. Al mateix temps, per
ingeni o per fortuna, l’home inventà l’instrument més precís ins ara per justament evitar
perdre’s durant l’exploració de nous territoris o la conquesta de terres veïnes: la brúixola!
En aquesta activitat construirem una brúixola amb materials que tenim per casa.
Necessitarem un tros de suro o porexpan, una agulla de cosir, un contenidor suicientment
ample i profund (per exemple un tap gros amb un mínim de 10 cm de diàmetre i 2 cm de
profunditat), una mica d’aigua, un retolador o bolígraf, un imant que podeu trobar per exemple
a les geleres de casa i un palet que podeu trobar pel terra.
1.Tallam un trosset de porexpan o suro (2 x 2 cm aprox.) i amb el retolador hi escrivim
a damunt les coordenades nord, sud, est i oest.
LA
2.
Ara imantarem un extrem de l’agulla i la inserirem dins el porexpan o la hi
BRUÍXOLA FOU INVENTADA
deixarem al damunt amb precaució, fent coincidir cada extrem amb el nord i
el sud.
PELS XINESOS FA MÉS DE 2000
3.Abocarem aigua dins el recipient i hi deixarem caure l’agulla amb el seu
ANYS! I AL PRINCIPI NOMÉS UTILITZAVEN UNA
suport. Amb el palet i amb molta cura, evitarem que toqui els costats del
ESTELLA DE PEDRA MAGNETITA SURANT DINS UN
recipient. Ara només ens toca observar què passa!

s

.?
.
.
e
qu

RECIPIENT AMB AIGUA DURANT ALGUNES CERIMÒNIES!

01. Explora el puig de Ses Abelles de Bendinat 3

l’indret
Des d’on ens situarem avui veurem amb molta claredat algunes evidències d’aquests enfrontaments. D’una banda, des del mirador que trobarem tot d’una que ens endinsem en el pujol,
serem capaços d’entreveure la pista militar que construïren els militars d’Illetes després de la
guerra civil com a defensa per a la segona guerra mundial. D’altra banda i havent arribat a d’alt
de tot ens adonarem de dues coses: la primera són les vistes a tota la badia que tenim, un gran
avantatge per a tot aquell que tenia com a missió detectar vaixells intrusos que intentaven tocar
terra, i la segona són els búnquers que s’utilitzaren durant la guerra civil.

On els trobam?

activitat 02

Per parelles primerament haurem de posicionar el mapa d’acord amb la posició que ens trobam,
i seguidament dibuixar-hi les localitzacions següents. El monitor us en donarà les coordenades:
• La badia de Palma i Ciutat:
• El Castell de Bellver
• La serra de Tramuntana
• El puig de Galatzó
• La serra de na Burguesa
• El Castell de Bendinat
• La vostra escola
Enhorabona! Si has aconseguit situar tots els punts
estàs llest per perdre’t pel món amb la teva brúixola
perquè sempre trobaràs el camí de tornada a casa!
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