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El parc natural de Mondragó es troba situat al
sud-est de l’illa de Mallorca, al terme municipal de
Santanyí. Aquest espai natural protegit també és
Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) i forma part
de la Xarxa Natura 2000 com a Zona d’Especial
Conservació (ZEC) i Zona d’Especial Protecció per a
les Aus (ZEPA).

Accessos principals al
Parc Natural
de Mondragó

Compta amb dues zones habilitades per a
l’aparcament de vehicles, una situada al costat
del centre d’informació del parc, a ses Fonts de
n’Alis, i l’altra a Ca sa Muda, a la zona de s’Amarador. Aquests són els dos únics indrets del parc on
el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de
Mondragó permet l’activitat del pàrquing.
En el parc natural de Mondragó s’hi troben hàbitats i espècies d’interès comunitari. Per la seva
especial fragilitat, cal evitar-hi els impactes humans
i conservar-les en el major grau possible.
La gran afluència de vehicles durant els mesos
d’estiu pot afectar negativament la biodiversitat del
parc. Per això, és necessària una ordenació dels
accessos als aparcaments que afavoreixi la protecció i conservació dels seus hàbitats i espècies, a
la vegada que permeti als visitants gaudir de més
seguretat i tranquil·litat.
És important, doncs, respectar aquests accessos
principals per tal de reduir progressivament el flux
de visitants a través de vies o camins secundaris,
on, per altra banda, en alguns casos l’accés en
vehicle hi és prohibit.

Centre d’informació del parc natural
de Mondragó: ctra. de Cala Mondragó s/n,
Santanyí. T. 971 18 10 22
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La principal via d’aproximació al
parc natural de Mondragó és la
carretera Ma-19, procedent de
Campos cap a Santanyí i
Portopetro.
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ACCESSOS
Des del poble de Santanyí es pot
accedir al parc a través de les següents vies:

A

A l’aparcament de Ca sa Muda (s’Amarador),
a través de la carretera Ma-6102 cap a Cala
Figuera i pel camí des Cap de sa Paret.
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A l’aparcament de ses Fonts de n’Alis, a
través de la carretera Ma-19 cap a Santanyí i
Portopetro i per la carretera de Cala Mondragó.
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