Oficina d’informació / Oficina de información
Information Office / Informationsbüro

Restaurant / Restaurante
Restaurant

Torre de defensa / Watch tower
Wachturm

Monastir / Monasterio
Monastery / Kloster

Policia
Police / Polizei

Bus

Jaciments arqueològics / Yacimientos arqueológicos
Archaeological remains / Archäologische Reste

Capella / Capilla
Chapel / Kapelle

Emergències / Emergencias
Emergency / Notdienste

Teatre / Teatro
Theater

Barraca
Rural architecture / Ländliche Architektur

Arbre singular / Árbol singular
Listed tree / Besonderer Baum

Centre mèdic / Centro médico
Medical centre / Arztzentrum

Institut / Instituto
State school / Gymnasium

Naveta

Font / Fuente
Fountain / Quelle

Benzinera / Gasolinera
Petrol-Station / Tankstelle

Església / Iglesia
Church / Kirche

Cova / Cueva
Cave / Höhle

Pou / Pozo
Well / Brunnen

Punt d’interès / Punto de interés
Point of interest / Sehenswürdigkeit

Polígon Industrial / Polígono Industrial
Industrial estate / Industriegebiet

Pedrera / Cantera
Quarry / Steinbruch

Depuradora
Water-treatment plant / Kläranlage

Vista panoràmica / Vista panorámica
General view / Aussichtspunkt

Centre esportiu / Centro deportivo
Sports centre / Sportanlage

Cova / Cueva
Cave / Höhle

Aljub / Aljibe
Ancient watertank / Antike Zisterne

Camp de Golf / Campo de Golf
Golf course / Golfplatz

Hipòdrom / Hipódromo
Hippodrome / Rennbahn

Hivernacle / Invernadero
Green house / Treibhaus

Sínia / Noria
Waterwheel / Wasserrad

Parc verd / Punto verde
Recycling Centre /Recycling-Center

Estació de tren / Estación de tren
Train station / Bahnhof

Vèrtex geodesic / Vértice geodésico
Geodetic triangulation / Trigonometrischer Punkt

Platja / Playa
Beach / Strand

Farmàcia / Farmacia
Pharmacy / Apotheke

Jutjat / Juzgado
Court / Gericht

Molí / Molino
Mill / Mühle

Far / Faro
Lighthouse / Leuchtturm

Telèfon / Teléfono
Telephone / Telefon

Cementeri / Cementerio
Cemetery / Friedhof

Molí d’aigua / Molino de agua
Water mill / Wassermühle

Derelicte / Pecio
Wreck / Schiffswrack

Hotel

Creu de terme / Cruz
Isolated cross / Wegkreuz

Agroturisme / Agroturismo
Rural tourism / Landtourismus

Club Nàutic / Club Náutico
Yacht club / Jachthafen
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RUTES CICLOTURÍSTIQUES / RUTAS CICLOTURÍSTICAS
CYCLING ROUTES / RADWANDERUNGEN
Ruta per a ciclistes (26 km)
Ruta familiar (18 km)
Ruta per a ciclistes (40 km)
Ruta per a ciclistes (55 km)
Ruta familiar (51 km)

Nucli urbà
Serres i muntanyes
Puig
Possessió
Paratge
Alqueria islàmica
Torrent, rieró

ÀREES PROTEGIDES/ÁREAS PROTEGIDAS
NATURAL AREAS/NATURSCHUTZGEBIET

ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès)

ARIP (Àrea Rural d’Interès Paisatgístic)

Delimitació d’alzinars

Zona humida

Carretera comarcal
Main road / Hauptstrasse
Camí municipal / Camino municipal
Local road / Lokalstrasse
Camí d’establidors, camada / Camino
Unmade road / Feldweg
Vía fèrria / Vía férrea
Railway / Bahnlinie

www.visitmanacor.com
turisme@manacor.org

Antiga via fèrria / Antigua vía férrea
Antique railway / Ehemalige Bahnlinie
Distància / Distancia
Distance / Entfernung
Línia elèctria AT / Línea eléctria AT
HV Powerline / Hochspannungsleitung
Torrent / Torrente
Rushing stream / Sturzbach
Limit de T.M. / Límite de T.M.
Boundary / Gemeindebezirk
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Límite polígono catastral
Limit of survey polygon / Vieleckgrenze
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Coordenades UTM / Coordenadas UTM
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Els cultius i les pastures representen
el 73,45% de la superfície municipal.
Els cultius predominants són els de
secà (97% de les explotacions
agrícoles), en els quals se sol
combinar el conreu de cereals amb
espècies arbòries com l’ametller, el
garrover o la figuera.

971 550 063
112

Ajuntament / Ayuntamiento
Town Hall / Mairie
Policia / Policía
Police / Polizei
Emergències / Emergencias
Emergency / Notdienste

971 847 000

Hospital

971 555 491

Estació de tren / Estación de tren
Train station / Bahnhof

971 551 839

Correus / Correos
Post office / Postamt
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Paisatge forestal

Paisatge litoral
Aproximadament el 20% del territori,
unes 53.000 hectàrees, està ocupat
pel paisatge forestal amb formacions
d’ullastrar-pinar, xiprell-pinar, càrritx i
ullastrar. La major part del paisatge
forestal està inclòs dins els límits
d’alguna àrea natural d’especial
interès.

0034 971 849 100

El litoral rocós està format per marines
i penya-segats de poca alçada. En
aquests indrets la vegetació està
modelada pel vent i adaptada a la
salinitat.
Cala Varques

Paisatge agrari

Geografia i clima

El terme municipal de Manacor inclou
diversos nuclis de població: la ciutat
de Manacor, Son Macià i Son Negre es
localitzen a l’interior; mentre que Porto
Cristo, s’Illot, cala Morlanda i les
urbanitzacions de cala Murada, cales
de Mallorca, s’Esztany d’en Mas, cala
Mendia i cala Anguila es localitzen a la
costa.

El clima del terme municipal de
Manacor és de tipus mediterrani sec
subhumit, amb un estiu eixut amb el
màxim de precipitació durant la tardor.
La temperatura mitjana anual oscil·la
entre els 16 i 18 ºC i la precipitació
anual fluctua entre els 400 i 600 mm.

En el litoral s’observa una seriació de
la vegetació des de la línia de mar cap
a l’interior. A prop de la mar la roca es
troba gairebé nua, amb espècies com
el fonoll marí, i el recobriment vegetal
es fa més esponerós a mesura que ens
allunyam de la costa.

Les zones dedicades al conreu de
reguiu s’han incrementat notablement
i actualment la producció és superior
a la mitjana de l’illa de Mallorca:
aproximadament el 9,14% de la
superfície conreada correspon al
sistema agrícola de reguiu. Els cultius
de reguiu més abundants són els
farratges i les hortalisses.

Amb 40.868 habitants (2008) de dret
és el tercer en població, després de
Palma i Calvià.

Podem diferenciar fàcilment tres àrees:
el Migjorn s’estén al llarg de la franja
costanera del municipi i cap a l’interior
fins a la cota aproximada de 100
metres d’alçària, les serres de Llevant
inclouen la zona muntanyosa de
Calicant, l’altiplà intermedi i els serrats
de Llodrà i de la mola des Fangar, i el
Pla es caracteritza per la planor, només
interrompuda pel barranc del torrent
de na Borges.

El municipi de Manacor té un litoral
bastant extens. El litoral rocós queda
interromput per les cales o platges
d’arena que es localitzen a la
desembocadura d’algun torrent.

Els alzinars representen la vegetació
forestal més madura, és a dir, la
vegetació clímax. En el municipi de
Manacor els alzinars patiren una forta
regressió davant la necessitat
d’aconseguir terres per al conreu, entre
d’altres motius. La llei d’espais
naturals (Llei 1/1991) atorgà als
alzinars la màxima garantia i els
reservà un tractament singular: àrees
naturals d’alt nivell de protecció. El
Decret 130/2001 delimita totes les
zones d’alzinar protegit; en el municipi
de Manacor n’hi ha tres: el de s’Ermita
(3,08 ha), el de Son Barba (2,09 ha) i
el de Calicant (4,31 ha). No obstant
això, en tot el terme en general podem
trobar exemplars aïllats i altres redols
d’alzines que no gaudeixen de
protecció.
Arbocera. Arbutus unedo

Espais naturals protegits

Manacor es localitza a la zona oriental
de l’illa de Mallorca. A migjorn limita
amb Felanitx, a ponent amb Vilafranca
de Bonany, a mestral amb Petra i a
gregal amb Sant Llorenç des Cardassar.
Amb una extensió de 260,22 km2, és
el segon terme més gran de Mallorca i
compta amb un litoral d’uns 27 km de
longitud.

La Llei 1/1991, d’espais naturals (LEN),
desenvolupa figures de protecció per
àrees amb excepcionals valors
ecològics, geològics o paisatgístics i
estableix mesures i condicions
d’ordenació territorial i urbanística
precises per a la seva conservació i
protecció. Aquesta llei diferencia les
àrees naturals d’especial interès (ANEI)
de les àrees rurals d’interès paisatgístic
(ARIP). Entre les diverses àrees que
protegeix la llei, les següents es troben
completament o parcialment incloses
en el municipi de Manacor.
1. Cales Verges de Manacor. Àrea
natural de 635,32 ha declarades
ANEI i 676,24 declarades ARIP. L’àrea
de Cales Verges de Manacor s’estén
al llarg d’uns 12 km de la franja litoral
de Manacor. La zona es caracteritza
per la presència de cales que donen
nom a l’àrea protegida. Algunes de
les espècies vegetals més
representatives de l’àrea són
l’ullastre, la mata, el romaní, les
estepes, el pi blanc, etc. El paisatge
agrari es desenvolupa en cultius
herbacis i arboris de secà. A l’interior
de l’ANEI trobam el jaciment
prehistòric de s’Hospitalet Vell que
va ser ocupat des de l’edat de bronze
fins a l’època islàmica.
2. Calicant. Es tracta d’una àrea
protegida amb una extensió de
2.005,4 ha, el 3,1% de la qual es
troba dins el terme municipal de
Manacor. És una de les zones més
muntanyoses del municipi, amb
alçades que oscil·len entre els 200 i
els 476 metres. Calicant constitueix
un dels espais rurals i forestals del
terme municipal que ha patit menys
alteracions substancials per part de
l’home.
3. Es Fangar. Amb 1.148 ha, l’ANEI del
Fangar constitueix un dels espais
protegits de major extensió. Comprèn
un conjunt de pujols amb una
elevació màxima de 318 metres,
corresponents a la mola des Fangar.
L’àrea s’estructura en dues grans

Xiprell. Erica multiflora

zones en funció de la geologia i la
vegetació. A la part nord trobam
pujols calcaris coberts d’ullastrars.
La zona sud és de naturalesa
margosa amb una vegetació
característica de garriga rica amb
espècies com el xiprell, les arboceres
o el romaní, amb un pinar ben
desenvolupat i la presència
testimonial d’algun redol d’alzines.
4. Na Borges. Aquesta ANEI té 3.044 ha,
el 32% de les quals estan incloses
en el terme municipal de Manacor. El
torrent de na Borges, el més llarg de
l’illa de Mallorca, dóna nom a l’àrea
protegida. Les bones condicions
geològiques i la disponibilitat
d’aigua han afavorit l’existència d’un
paisatge agrari de reguiu. Una part
de l’àrea, anomenada sa Vall de la
Nou, té una comunitat de regants que
regula l’ús de l’aigua que procedeix
de la font de na Memòria, la més
important de la zona.
5. Sa Punta i s’Algar. De les 381,6 ha
d’aquesta zona, només 33
corresponen al terme municipal de
Manacor. El paisatge de sa Punta i
s’Algar ofereix un terreny pla i rocós
amb una cobertura vegetal que
presenta una seriació des del mar
cap a l’interior. A mesura que ens
allunyam de la costa la garriga
s’espesseix, els ullastres assoleixen
certa alçada i es barregen amb petits
pinars.

Els torrents de Manacor solen ser de
funcionament esporàdic. Es poden
diferenciar dos vessants, el d’Alcúdia
i el litoral. El vessant d’Alcúdia, format
per una única conca, és drenat pel
torrent de na Borges i els seus
afluents; és la segona conca més
extensa de Mallorca. El vessant litoral
està constituït per tres conques.
Als marges dels torrents que solen dur
aigua durant llargs períodes de temps
hi pot arrelar el bosc de ribera. Ara bé,
la vegetació més representativa dels
marges de torrent en el nostre municipi
és la canya (Arundo donax) i la bova
(Thypa ssp.)
Com a morfologia associada a l’acció
erosiva dels torrents cal destacar els
barrancs, com el de Son Cifre o el de
cala Magraner.
Al final d’alguns torrents del vessant
litoral es formen zones humides
d’interès ecològic i paisatgístic, com
la de cala Murada i la de cala
Magraner.

Torrent de na Borges, sa Vall

Poblat talaiòtic de s’Hospitalet Vell

Cova dels Diners

Els materials calcaris, predominants
en el municipi de Manacor, modelats
pel pas de l’aigua, han permès el
desenvolupament de diverses coves.
Algunes estan catalogades com a Lloc
d’Importància Comunitària (LIC) i per
tant formen part de la Xarxa Natura
2000. Aquestes són: la cova
Genovesa, la cova dels Amagatalls, la
cova dels Diners, la cova del Dimoni,
la cova de sa Gleda, la cova des Pirata
i la cova des Pont.
A més de l’interès geològic, les coves
tenen molta importància a nivell
ecològic ja que estan colonitzades per
gran diversitat d’organismes. Gairebé
a totes les coves podem trobar
invertebrats endèmics i en algunes es
refugien colònies de ratapinyades.
La majoria de coves estan ubicades a
l’interior de propietats privades i
romanen tancades. Ara bé, les coves
dels Hams i les coves del Drach són
objecte d’explotació turística i estan
adaptades per rebre visitants.

Normes bàsiques de
comportament a la natura
✔ No encengueu foc en boscos,
zones amb vegetació o camps de
conreu. A l’estiu i en èpoques de
sequera s’ha d’evitar qualsevol risc
d’incendi.

✔ Xerrau en veu baixa per poder
observar la fauna.

✔ Evitau els aparells de ràdio o
similars, o feu-los servir amb
auriculars per tal de no alterar la
convivència, ja que al medi natural
els renous arriben molt lluny.

✔ Respectau sempre els camins
marcats.

✔ L’acampada lliure no està permesa
enlloc; en qualsevol cas cal
demanar els permisos oportuns.

✔ No s’han de tallar branques ni
arrabassar plantes o flors. Si voleu
un record podeu fer fotografies,
d’aquesta manera tothom en podrà
gaudir.
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