
S’ESTALELLA
A la descoberta d’un tram de la costa del Migjorn mallorquí

Medi natural (flora i fauna, geomorfologia) i social (història, toponimia, 
amenaçes..)



S'Estalella és una possessió del terme de Llucmajor a l’ illa de Mallorca. 
Està situada a la costa del Migjorn, devora s’Estanyol de Migjorn.

El 1256 pertanyia a Francesc d'Estalella, de qui prengué el nom. El segle 
XIII ja estava dividida entre diversos propietaris.

S'Estalella és una finca d'unes 400 hectàrees, molt recordada pel 
projecte de Gesa de fer-hi una central tèrmica l'any 1991. L'oposició 
popular va ser molt forta. Actualment està declarada Àrea Natural 
d'Especial Interés.

Canço S’Estalella (Tomeu Penya)  https://youtu.be/wWf0xNp0tvg?list=RDwWf0xNp0tvg

https://youtu.be/wWf0xNp0tvg?list=RDwWf0xNp0tvg


Prepara,t...
Anam a descobrir un 
trosset del nostre 
litoral



el nostre 
itinerari Explica el tema o el 

problema que has 
investigado



TORRENT DE 
GARONDA

Acaba amb el Racó de s’Arena 
(formant un petit estany -origen 

del topònim s’Estanyol-)

¿Qué métodos usaste en tu 
experimento?

● Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto

● Escribe aquí tu texto

● Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto 



Al fons hem deixat el racò de s’arena i el Club Naùtic de s’Estanyol



Construccions i actuacions humanes

● Casetes de pescadors
● Niu d’ametralladores
● Escars i barques varades
● Cases de la Senyora
● Far
● Torre de defensa
● Observatoris
● Antigues praderes…..



Racó de s’Estalella (caseta pescadors, escars, barques varades)



Niu d’ametralladora



Cocó de ses llises, antiga pedrera de marès



Far de punta plana



s’Escar d’en 
Guiqueta

Construcció 
de marès, 

amb volta rebaixada



Far
Far de Punta Plana



Els observatoris 



La torre de defensa de s’Estalella



La costa

● Costa rocallosa
● Penyassegats
● Cala
● Alguers
● Cocós



Costa rocallosa i penyassegats



Cocò (amb flò de sal) i Cala en Paiàs



La flora i fauna  

● Flora dunar (Racó de s’Estalella)
● El pinar i la garriga
● Mamífers terrestres
● Aus i ocells marins



Card marí i ginesta borda



Cascall de marina i lliri blanc



esteperol i alicantí



mostel i conill



abellerol i sebel·lí



Colom roquer i corb marí



Conclusió

Aquest és un indret que gaudeix de tots els requisits per ser 
considerada una Àrea Natural d’Especial Interés , però la 
vertadera protecció d’aquest espai privilegiat depèn de TÚ. El 
primer pas és descobrir-lo per després estimar-lo i així 
defensar-lo.




