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Punt d’interés visual

Punt d’interés olfactori

Durant la visita, indica els punts que et cridin l’atenció, 
tan a nivell visual, com tàctil, d’oïda o d’olfacte. Pots 
marcar tan els que t’agradin com els que no. Empra els 
següents símbols per a representar-los.

Punt d’interés tàctil

Punt d’interés auditiu

El Carnatge, un espai natural al litoral de Palma
DeDe titularitat municipal, té una superfície aproxima-
da de 20 hectàrees. Està situat al centre de la badia 
de Palma, entre les barriades del Coll d’en Rabassa 
i Can Pastilla. Limita al nord amb la carretera 
PM-601 (Palma-l’Arenal), a l’est amb el carrer del 
Déntol (Can Pastilla), a l’oest amb el nucli urbà del 
Coll d’en Rebassa i al sud amb la mar.

Avui dia, el Carnatge és la darrera zona del litoral 
de Palma no urbanitzada (amb l’excepció del Parc 
Nacional de Cabrera), on la fauna i la vegetació 
conviuen amb restes fòssils i petjades de civilitza-
cions passades que ens permeten conèixer la his-
tòria, cultura i usos tradicionals de la zona.

Intervencions per a la recuperació de la zona

El Carnatge és un paratge sensible. Els diversos im-
pactes que ha patit i pateix afecten directament 
l’espai natural i posen en risc molts dels seus valors. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Palma ha posat 
en marxa diverses intervencions amb l’objectiu de 
recuperar els valors naturals i ambientals que carac-
teritzen l’àmbit, entre les quals destaquen:

•  L’elaboració i instal·lació de panells amb infor-
mació ambiental sobre el Carnatge.

•  La retirada de residus i antics abocaments i la re-
cuperació edàfica de la zona.

•  La redacció del Pla Especial del Carnatge.

•  Les actuacions de conservació i recuperació de 
la coberta vegetal.

•  La delimitació i senyalització del jaciments pa-
leontològics de Cala Pudent, del camí als Esta-
bliments i d’una pedrera.

•  La promoció d’accions de neteja de residus amb 
voluntaris.

•  L’organització de visites guiades d’educació am-
biental.

• L’elaboració de material informatiu dels valors 
naturals del Carnatge.

Us proposam un recorregut de dos quilòmetres i 
mig, per a conèixer millor l’àmbit del Carnatge i va-
lorar tot allò que ens ofereix.
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