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Conquereix la serra de na Burguesa.
Gaudeix de les increïbles vistes a la badia

499m
8.5 km

2,5h

No circular

recomanacions
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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.
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la història
Calvià compta amb la coneguda serra de na Burguesa, conformada per dues línies
muntanyoses que s’escampen en direcció NE cap a Palma i SO cap a Palmanova:
un paradís paisatgístic dins la serra de Tramuntana amb un llarg recorregut històric.
Na Burguesa ha estat ben present dins la vida dels habitants mallorquins
de Crist, ins i tot des d’èpoques prehistòriques. Exemples de les activitats

HI
HA MÉS DE 100
COVES I AVENCS IDENTIFICATS DES DELS ANYS ‘90 A LA
SERRA DE NA BURGUESA!

humanes al territori s n, per exemple, l’assentament unerari de on oronat, de l’època posttalaiòtica
aC on s’hi varen tro ar restes humanes i cer miques en preservades
la cova del ui
ros, de endinat, utilit ada com a re u i tam
en època posttalaiòtica, o la
cova des i ellet, utilit ada durant l’època isl mica
per a l’a astiment d’ai ua i lloc
de re u i. El
, la serra de na ur uesa acoll la decisiva atalla de ortop , que marc la
conquesta de allorca i ou testimoni de les cone udes paraules de aume
E v rem allorques, e sem l ’ns la plus ella vila que mai ha u ssem vista, o ni aquells qui a n s eren .

el medi natural
a ur uesa, coronada pel pui
ros de endinat
m i el pui d’en ou
m , s d’un
relleu relativament suau, on tam
hi s n en presents multitud de coves i escarpats pen a seats des d’on audir de les ant stiques vistes a la adia de alma i l’illa de Ca rera.
El clima, una mica m s sec que a la resta de la serra de ramuntana, d na pas a la ve etaci
t pica mediterr nia del pi inus halepensis , la mata istacia lentiscus , al c rritx mpelodesmos mauritanica i a les estepes Cistus salvii olius, Cistus al idus , i d’altres de m s sin ulars,
com ara el cas de l’orqu dia
ris lanceolata, una espècie amena ada que a les alears nom s
tro am a na ur uesa.
Les coves i els avencs de la serra de na ur uesa identiicats per la ramuntana suposen un
valor natural a e it molt important. quests accidents eo r ics permeten la vida a m s de
vint i cinc espècies endèmiques exclusives de les alears a ami is com el cal pet u o viridis,
que nom s viu a les nostres illes, i a plantes com la al uera
splenium scolopendrium i splenium sa ittata , que cerquen la rescor i la humitat niques de la serra de na ur uesa. er
tot això, i per l’alt valor paisat stic que posseeix, aquest indret de Calvi est considerat d’un
alt ssim valor històric i natural, i com sovint passa, hem de mantenir els ulls en o erts per er
la seva preservaci una realitat per al utur.

activitat

Visca la reforestació!
Malauradament, la serra de na ur uesa ha patit molts incendis, ins i tot de provocats, els
quals, evidentment, a ecten la vida oral i aun stica de l’indret. er tal de contri uir a la reorestaci i conservaci d’aquest territori, quina millor idea que plantar al ines a les ones cremades
per què al ines , et deus demanar, doncs per diverses raons una perquè les al ines
s n ar res tils durant els ocs, a que costa m s que
es cremin i, per tant, retarden el oc, i la se ona, perAjuntament de
què les al ines, en un am ient silvestre, solen cr ixer
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a l’om ra d’altres ar res. vui veur s com aproitarem
l’om ra dels pins per sem rar ne
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