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4.

DEIÀ-LLUCALCARI:

El petit indret de Llucalcari aparegué al voltant de Can Simó i Can Apol.loni. En
el segle XIII la major part d’aquest llogaret era propietat de la família Borser i
destacava com l’alqueria més important del terme de Deià.

LLUCALCARI

Llucalcari (conegut també amb el nom de Es Carrer) es un petit llogaret situat
sobre terreny muntanyós amb una extensió de 1.82ha. Es troba a 3km de Deià en
direcció a Sóller.
El nucli urbà, integrat per una vintena de cases, presentant algunes d’elles
antigues torres de defensa. Es troba situat a 85 metres d’altitud i ocupa 0.8ha de
superfície urbana. Destaca l’oratori (1600) on es venera la Mare de Déu dels
Desemparats a qui s’honora cada 15 d’Agost.
A Llucalcari trobem també una petita cala dividida en dues zones: una de
pedres i una de roques. A la zona de pedres (a l’esquerra) hi ha una petita canal
d’on brolla aigua provinent de la muntanya. Està envoltada de vegetació i figueres.
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Es una cala on està permet fer nudisme i a on molta gent utilitza el fang per cobrirse’n el cos y gaudir de les propietats terapèutiques.
A part de la cala d’es Canyaret trobem també altres zones on hi podem accedir
sense massa dificultat. A la dreta trobem una caleta de roques planes.
Per pPer arribar a la cala a peu podem seguir dues alternatives:
•

Des de Cala Deià: S’ha d’agafar el camí que duu a la platja i abans de veure el
mar hem de pujar per un petit camí que surt a mà dreta amb una barrera de
ferro. Tot seguit d’haver pujat uns metres, des de dalt, vorem la cala i un camí
que envolta el penya-segat. Anirem arran de costa durant uns 20 minuts (en un
moment donat el camí es ramifica, però arriben posteriorment al mateix punt).

•

L’altre opció es seguir per la carretera amb el cotxe. Uns 5 minuts després de
passar la desviació trobem una baixada amb una indicació de “Hotel Costa
d’Or”. Davant el camí hi ha un indicador que assenyala cap a Palma, Deià,
Valldemosa, Andratx i Sóller. Hem de baixar per aquest nou camí i deixar el
cotxe al final de la costa. Després continuarem a peu pel camí agafant la
desviació de la dreta (cap avall). Passarem unes portes i trobarem un petit pas
que ens condueix cap a una escala de pedra. Hem de seguir direcció cap avall.
Passarem una porta metàl·lica i en uns minuts ja arribarem a la cala.

CALA ES CANYERET A LLUCALCARI
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Mapa 4a: Cala Deià-Llucalcari

Mapa 4b: Deià-Llucalcari.

