Institut d’Estudis Eivissencs
PROGRAMA DE SORTIDES 2019-20
19 octubre 2019: CAP D’ALBARCA
En aquesta sortida es combinen l’observació del paisatge, amb els
espectaculars penyasegats de la costa d’Albarca o de la punta de ses Torretes,
amb la visita a llocs de gran interès arqueològic, com les torres d’en Lluc.

16 novembre 2019: DE BENIRRÀS AL CALÓ DE S’ILLA
Una ruta fabulosa que ens porta a través de les muntanyes des del port de
Benirràs fins al caló de s’Illa, nom que fa referència a l’illa d’Encalders. A
més, tornarem a veure el procés de recuperació de l’incendi de l’any 2010.

6-7-8 desembre 2019: SORTIDA EXTRAORDINÀRIA: DÉNIA I EL MONTGÓ
Conjuntament amb la Fundació Baleària, tornam a Dénia per a recuperar
l’esperit de la primera vegada: conèixer la ciutat (la història, el paisatge, la
gastronomia) i també el Montgó, la muntanya que la presideix i que sovint
veim des d’Eivissa.

18 gener 2020:

SA TALAIA DE SANT JOSEP I SES ROQUES ALTES
La muntanya més alta de l’illa, i les seues vistes, no podien faltar d’aquesta
selecció de sortides. A més, seguirem camins diferents dels habituals i
allargarem un poc per arribar fins a ses Roques Altes.

15 febrer 2020:

DE SANT MATEU AS PORTITXOL
Es Portitxol de Rubió és una petita cala de la costa nord que conserva molt del
seu encant, en part gràcies a les dificultats per arribar-hi. A més, hi anirem pel
camí menys conegut, des de Sant Mateu passant per prop del cap de Rubió.

14 març 2020:

CAP LLENTRISCA
A l’extrem sudoest de l’illa hi trobam uns penya-segats espectaculars, amb
unes vistes cap as Vedrà diferents de les més conegudes. Hi passejarem i
baixarem al port de cala Llentrisca, on només s’hi pot arribar a peu
(afortunadament).

4 abril 2020:

ES RAFAL TROBAT
A la part muntanyenca del poble de Sant Jordi trobam aquesta vall quasi
tancada, amb unes vistes fantàstiques sobre el pla de ses Salines. Passarem per
antics camins i veurem la feina que hi fan els vesins per a recuperar el paisatge.

9 maig 2020:

CALA D’HORT
Per acabar una temporada especial, un passeig per una zona que ho és molt: els
voltants de cala d’Hort, amb interès arqueològic, paisatgístic (es Vedrà sempre
present) i també simbòlic, perquè si el conservam és gràcies a la lluita de la
gent d’Eivissa oposant-se als projectes especuladors.

 El punt de trobada i l’hora seran sempre: davant la seu de l’Institut d’Estudis
Eivissencs (Via Púnica, 29, a la cantonada amb el carrer de Lleó) a les 10 hores.
 Des del punt de trobada ens dirigirem amb cotxes particulars (tant pocs com sigui
possible) fins el lloc on comença el trajecte a peu.
 La caminada dura fins a mitja tarda, així que cadascú ha de portar les provisions
que consideri oportunes (menjar i beure).
 Pot venir-hi tothom, no cal apuntar-se prèviament. Aquestes sortides no són de
gaire dificultat. Només es demanen ganes de caminar, de gaudir del paisatge i
interès per tenir-ne cura.
 S’intentarà facilitar, a cada sortida, un full explicatiu del recorregut i els seus
aspectes més interessants.
 Donau el vostre mail a l’Institut d’Estudis Eivissencs per rebre informació de
possibles activitats i sortides extraordinàries

