
 
 

C/ del Gremi de Corredors, 10 (polígon de Son Rossinyol) 07009 Palma 
Tel.: 971 17 66 83 Fax: 971 17 66 98 Web: http://dgbio.caib.es 

Activitats per a tots els públics aquest mes de juliol als parcs i reserves naturals de 
les Illes Balears 

Els parcs i reserves naturals de les Illes Balears han programat per aquest mes de 
juliol una quinzena d’activitats, la majoria d’elles aquàtiques o relacionades amb 
la mar, i totes pensades per al públic en general. 

En primer lloc, per demà dissabte al matí el Parc Natural de Mondragó ha 
programat una excursió guiada per conèixer els mamífers que habiten en aquest 
indret; el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana proposa un recorregut per 

l’interior del poble de Deià, per conèixer les antigues possessions, la tafona de Can 
Boi, les cases des Clot, l’església fortificada i el cementiri, i al Parc Natural de Ses 
Salines s’oferirà una visita guiada per identificar la flora i la fauna del litoral de la 
part eivissenca d’aquest espai protegit.  

Per al proper dissabte, 13 de juliol, al matí hi haurà una activitat de busseig per 
conèixer el fons marí del Caló de Solimina, al Parc Natural de Mondrgaó;  una 
visita guiada pel camí de s’Estaca des de Valldemossa, i una visita guiada a l’illot 
de Sa Conillera, a les Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de 

Ponent. 

Per al següent dissabte, 20 de juliol, al matí, hi haurà un recorregut guiat pel 
patrimoni arquitectònic de Fornalutx i una excursió guiada per conèixer la flora i la 
fauna del litoral de la part formenterera del Parc Natural de Ses Salines.  

Els dies 23, 24 i 25, el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana ofereix sortides 
guiades per la península de Formentor, a bord de La Balear, del Consell de 
Mallorca. Les sortides es faran en dos torns, de 9.30 a 11.30 h i de 12 a 14 h. 

Per al darrer dissabte de mes, 27 de juliol, s’oferirà una excursió guiada pel poble 

de Valldemossa, coincidint amb les festes locals, i una sortida en barca per 
descobrir el paisatge i ecosistemes dels illots de les Reserves Naturals des Vedrà, es 
Vedranell i els Illots de Ponent.  

Finalment, durant tot l’estiu, el Parc Natural de s’Albufera des Grau, organitza 
sortides amb barca i amb caiac i visites guiades per aquest indret menorquí. 
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Per participar a qualsevol d’aquestes activitats cal inscriure-s’hi amb antelació a 
cada parc o reserva natural. Les dades de contacte així com la informació 
detallada de cada activitat es pot consultar a la pàgina web 
www.balearsnatura.com.  

 

http://www.balearsnatura.com/

