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Ajuntament de 

Lloret de Vistalegre 

 Com sol·licitar la visita  

-Cridar al telèfon 971524189 

-Emplenar formulari de la pàgina web de 

l’Ajuntament i envar-ho a l’adreça  

          ajuntament@ajlloretdevistalegre.net 

-Preu estipulat 2€/alumne, destinats al manteni-

ment i millora de Sa Comuna de Lloret  

-Entrega del formulari 10 dies abans de data 

sol·licitada per a realitzar la sortida 

 

Normativa  

- Prohibit deixar qualsevol tipus de residus a l’espai 

de la Comuna de Lloret  

- No es poden dur aparells musicals o estridents i 

s’evitaran les conductes poc respectuoses que impli-

quen alterar la fauna i/o la flora silvestre 

- Es respectarà en tot moment la fauna i la flora sil-

vestre així com els altres usos existents a l’entorn de 

la Comuna.  

- No es farà foc  

- No es duran animals domèstics  

- Evitar en tot moment sortir dels camins 

- L’entitat, en especial, els responsables, vetllaran 

per la seguretat dels participants durant la visita a Sa 

Comuna i seran responsables tant les persones com 

els actes que d’aquestes puguin derivar 

 

Recursos educatius 

Cova den Dainat 

Elements singulars com la caseta dels ca-

çadors, la Capella de Sant Francesc i 

s’Aljub  

Rutes de senderistes seguint els camins 

ramaders existents  



 

Introducció  

 
 

Sa Comuna de Lloret és una zona de garriga i 

bosc d’una superfície de 131,25 ha d’extensió, trobant-se a 

500m del nucli urbà de Lloret.  

Aquesta finca pública és la que representa una 

major extensió dins la Comarca del Pla, fet que mostra un 

potencial important degut a les activitats que es realitzen 

com la caça, els esports ( senderisme, bicicleta de muntan-

ya, esports d’aventura, etc...) i activitats d’oci i lleure en 

general. 

 

 

Breu història 

Els orígens d’aquest espai comunal és un dels 

més antics de Mallorca, ja que es remunta al segle XIII on la 

garriga de la comuna a més de la ramaderia era explotada 

pels habitants de Llorito.  

En el lloc conegut com s’Aljub hi ha una capella 

dedicada a Sant Francesc, patró dels ecologistes, i a la 

Mare de Déu de la Panada 

A l’any 1927 la Comuna fou inscrita com a mont 

d’Utilitat Pública i passà a ser titularitat de l’Ajuntament de 

Lloret de Vistalegre.  

 

Situació actual 

Sa Comuna de Lloret es regeix per la gestió con-

junta entre l’Ajuntament de Lloret, la Conselleria de Medi 

Ambient i l’Associació de Caçadors de Lloret de “Sa Lle-

bra”, amb la finalitat d’oferir un espai natural destinat a 

l’educació i la sensibilització ambiental.  

 

Eix Patrimoni etnològic i arqueològic: 1-2-3 

Eix Recursos Hídrics: 1-3-5 

Eix patrimoni intangible: 6 

MAPA RUTES  

Eix explotació econòmica: 1 i 2 

Eix Usos forestals tradicionals i biomassa: 7 

 

Itineraris educatius de la Comuna de Lloret  

1: Sa Bassa den Revell 

2: Es Pla den Busqueret 

3: Caseta de Caçadors—aljub–  

Capella de Sant Francesc 

4: Cova den Dainat 

5: Centre geogràfic de Mallorca 

6: Pou Municipal  

7: Usos forestals tradicionals i biomassa 


