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pròleg

Si em demanau què distingeix Ferreries d’un altre indret, us diré que molts
són els elements que la fan realment especial. En essència, la seva gent, però
també molts altres aspectes que li han conferit una personalitat molt acusada. Entre aquests, el seu patrimoni natural, un valor que l’Ajuntament ha
trobat oportú donar a conèixer amb la guia que ara tenc el plaer de presentar-vos, com actuació que s’avé amb el compromís municipal amb el
medi ambient, amb el desenvolupament d’un turisme sostenible i amb la
conservació del medi natural.
A banda de la tranquil·litat que es respira pels carrers del nucli antic de
Ferreries i que convida a passejar-hi, les característiques geogràfiques del
terme inciten a perdre’s més enllà del poble per descobrir, just a la vora,
la natura salvatge i abrupta de la costa nord, colpida per la Tramuntana, i
l’amabilitat dels paisatges del sud, més humanitzats.
Amb aquest propòsit, la publicació que teniu a les mans pretén guiar-vos
en l’aventura de descobrir la riquesa natural del municipi i presentar-vos les
característiques més destacables d’una de les parts de Menorca més ben
conservades, un paisatge que és exemple de sostenibilitat i en el qual la interrelació mil·lenària de natura i home li han conferit un caràcter peculiar.
Les rutes, traçades per especialistes, us permetran encertar el camí i conèixer
els aspectes més representatius del paisatge —la geologia, la botànica, els
punts d’interès històric i etnològic—, la seva riquesa toponímica i fins i tot
les llegendes a què ha donat lloc.
Us convid, idò, a caminar i a aventurar-vos a través d’aquests itineraris, a observar amb deteniment des dels miradors, a sentir profundament la natura
per conèixer i valorar la riquesa del nostre paisatge i descobrir, pam a pam, la
màgia dels racons que ens ofereix.
Manuel Monerris Barberá
Batle de Ferreries
3

Introducció
Caminar és la millor manera de conèixer i descobrir un territori. A
cada passa es poden observar detalls i aspectes que d’altra manera
és més fàcil que passin per alt. Fins i tot és possible copsar el canvi
de les estacions, com les espècies i els hàbitats responen al pas del
temps, van canviant i es van adaptant al medi que els envolta. Tot
i que per descobrir un territori pot ser aconsellable aventurar-se per
espais poc transitats i sortir d’itineraris establerts, no és menys cert
que és mitjançant aquests que es pot tenir una visió més completa i realista d’ell. Els itineraris, habitualment, segueixen un recorregut
preestablert, pensat, perquè en ell es poden veure els aspectes més
representatius d’una zona. Una funció representativa que encara pren
més força quan l’itinerari segueix un camí antic o històric, llavors és
molt probable que al llarg del seu recorregut tant es pugui conèixer el
medi natural com les petjades que l’home ha deixat en aquell territori.
És la combinació ideal: l’home, la natura i la seva interacció. Tant per
aprendre coses positives com negatives, però totes poden ser bones
lliçons. Aquestes premisses d’interacció entre home i natura encara
prenen més força a la regió mediterrània. Aquí home, natura i paisatge
han anat de la mà des de fa segles, mil·lennis. Pràcticament no es pot
dissociar paisatge mediterrani i influència humana, fins al punt que no
pocs ambients mediterranis depenen, en major o menor mesura, de
l’activitat humana.
Els cinc itineraris que s’han recollit en aquesta petita guia reuneixen
tots aquests arguments. El terme de Ferreries és el que mostra un patrimoni natural millor conservat de Menorca. Les raons són tant històriques com culturals i, especialment, socials. Un bon estat de conservació que no es refereix només a ambients i paisatges pristins. Ans
al contrari, a tots els itineraris és omnipresent la mà de l’home, en diferents nivells d’intensitat, des de construccions i estructures contemporànies fins a les de més valor històric i etnològic. D’altres vegades
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aquesta empremta és en forma d’una subtil estructuració del paisatge.
Però tot i aquesta influència antròpica, a la vegada, es pot observar el
medi natural al detall, fins i tot amb espècies i hàbitats que es poden
considerar els més representatius i exclusius de la biodiversitat insular.
Si els itineraris són per passar, aturar-se i observar, els miradors a més
de ser punts d’observació també ho són de reflexió i anàlisi. En oferir
una visió àmplia del territori i el seu paisatge, és més fàcil fer-se una
idea de la realitat i de l’estructuració del territori.
Amb tot açò, aquesta petita guia vol ser una contribució més per
poder descobrir i estimar més una part de Menorca, una illa que per
a molts és un paradigma d’activitat humana mil·lenària i conservació
de la biodiversitat. I esperem que encara sigui així per molts d’anys.

El medi natural
del terme municipal de Ferreries
El poble de Ferreries és l’únic de l’illa en el qual, en pocs metres, pràcticament travessant un carrer o una carretera, es passa de les terres
silícies de la tramuntana a les calcàries del migjorn. Aquesta és la principal raó de la diversitat de paisatges que l’envolten i que es manifesta
a tot el seu terme municipal, per aquestes mateixes raons i per altres
que han propiciat que el seu medi natural sigui un dels millor conservats de Menorca. Dins el que és l’actual divisió municipal de l’illa,
el municipi de Ferreries és el que mostra de manera més clara, per la
seva disposició transversal, la dualitat de les dues menorques: la silícia
i de relleu accidentat al nord, la calcària i de relleu més pla (encara
que només aparentment) al sud. Pràcticament cada una d’aquestes
parts representa el 50% de la superfície del municipi. És precisament
prenent com a referència aquesta separació entre nord i sud com millor es pot donar una breu descripció del medi natural d’aquesta part
de l’illa.
El que es coneix com tramuntana a Menorca és la part septentrional
de l’illa. Geològicament es pot separar de la resta de l’illa per una
línia imaginària que va des del port de Maó fins a Cala Morell. Al
nord d’aquesta divisió hi predominen els materials silicis impermeables amb àrees de calcàries juràssiques. En realitat és un mosaic de
diferents substrats geològics, una característica única en el conjunt de
les Balears. Fruit d’aquesta diversitat de materials i de la influència del
vent tramuntana, la costa nord de l’illa presenta un aspecte retallat i
accidentat, ben diferent al perfil més suau i uniforme de la costa sud.
Cap a l’interior, el paisatge de la tramuntana està format per petites
elevacions i depressions que li donen un aspecte suau i ondulat. La
tramuntana de Ferreries reuneix aquestes característiques, amb l’afegit
que és la part més accidentada, amb el conjunt d’elevacions més importants de l’illa. Al litoral, el tram de costa que va de Cala en Calderer
a la Cala des Alocs és un bon exemple de perfil irregular i accidentat.

Les cales i calons es corresponen amb canalons i petits barrancs que
arriben al mar, cada un d’ells amb el seu torrent estacional. Aquest
terreny abrupte i pedregós explica per què aquí l’activitat agrícola, des
d’antic, ha consistit bàsicament en la pastura extensiva, sovint aprofitant els recursos de la vegetació natural. Precisament l’estructuració
de la vegetació vers la distància al litoral, a la influència de la tramuntana, és una manera adequada de fer una explicació ràpida de la vegetació, l’element del paisatge que més identitat li dóna juntament amb
la influència de l’home. Al litoral predominen les plantes adaptades
a l’impacte directe del mar. Espècies vegetals que han desenvolupat
estratègies de tolerància a la salinitat, a l’efecte dessecant d’aquesta,
incrementat pel vent tramuntana, i que també han de sobreviure en
terres magres i poc desenvolupades. Per tot açò hi predominen les
plantes de fulles gruixades, com ara les coques de la mar, la camamil·la
de la mar o el bolitx de la mar, sempre formant una vegetació aclarida
i dispersa. Uns metres més enrere, encara amb una forta influència
del vent, hi sol aparèixer una comunitat vegetal més interessant: els
socarrells. Un grup d’espècies, endèmiques, que creixen com a petits
arbusts arrodonits i espinosos, acompanyats d’altres petites plantes, la
majoria també endèmiques, que sovint aprofiten la redossa i protecció que aquests els ofereixen. La comunitat de socarrells és considerada un dels tresors botànics de l’illa, únic al món. Més cap a l’interior
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aquesta vegetació litoral es va fent més espessa i transformant-se en
les marines. Comunitats vegetals arbustives o boscoses formades, en
què predominen les plantes llenyoses i que mostren una composició
ben diferent segons el tipus de sòl on creixen o el grau de desenvolupament. A les més properes al litoral hi sol predominar l’aladern i la
mata. És encara una vegetació impactada per la tramuntana i sovint
té un aspecte ajagut i aerodinàmic. No sol ser molt espessa i entre
els arbusts apareixen clarianes on creix una gran diversitat de plantes herbàcies. Cap a l’interior, en terres moderadament fèrtils, aquesta
vegetació sol tenir tendència a transformar-se en ullastrar i agafa un
aspecte més arborescent i es fa més espessa. En les situacions més
favorables, terres fondes i amb una certa frescor, apareix l’alzinar, que
en aquesta part de l’illa pot ocupar extensions considerables.
A les terres més magres, especialment les que deriven de la pedra
de cot, hi sol predominar la marina de brucs, una vegetació espessa
i uniforme, sovint impenetrable, formada per unes poques espècies
arbustives. Tanmateix, aquesta uniformitat sovint és aparent, ja que
on les terres són massa primes i queden embassades durant l’hivern
les plantes llenyoses no hi poden créixer; aquí es formen comunitats
de petites plantes herbàcies, que són com un univers de desenes d’espècies per metre quadrat.
Allà on aquestes marines estan degradades, han patit alguna alteració,
o bé en terres de conreu que s’han abandonat es poden veure comunitats vegetals de transició com el carritxerar, el pinar o les formacions
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d’altres plantes pioneres.
Arreu de la tramuntana també es poden veure altres vegetacions
relacionades amb ambients més específics, com ara les d’ambients
aquàtics dels torrents i les zones humides litorals, on predominen les
plantes herbàcies de creixement estival i els tamarells, les d’ambients
rupícoles o les de sòls arenosos del litoral (arenals i dunes), on encara
es pot veure una vegetació més específica i especialitzada, sovint també amb nombrosos endemismes.
A tot açò encara s’ha d’afegir la influència de la mà de l’home. Segles
i segles d’aprofitament de les terres per a conreu i pastures, de les
marines per a llenya, carbó i altres recursos. D’aquí en deriven les comunitats vegetals d’ambients ruderals, de camps conreats, de voreres
de paret, de mitjans d’ullastres, que es també una part característica i
fonamental del paisatge vegetal. És tot açò, en conjunt, que forma el
conegut paisatge vegetal en mosaic.
Al migjorn, a primera vista, el paisatge vegetal sembla més uniforme.
En part és així. La geologia és significativament més senzilla. Aquesta
part de l’illa està formada per una plataforma calcària miocènica d’origen marí (el marès). En ser materials drenants, la vegetació que hi predomina sol ser més d’ambients més secs, i tot i que les terres solen ser
primes, sovint tenen un bon nivell de fertilitat, fet que explica l’elevat
aprofitament agrícola d’aquest sector illenc. Però aquesta plataforma

de marès no és ben uniforme, està solcada per barrancs, especialment
en aquesta part central de l’illa. Els barrancs són formacions càrstiques
de gran interès paisatgístic i ecològic. Són un bon exemple del que es
coneix com relleu invertit. Aquestes depressions queden protegides
de la tramuntana i al seu fons les terres fondes i les més importants tenen un curs d’aigua permanent. Precisament el migjorn del terme de
Ferreries queda delimitat pels dos barrancs més importants de l’illa: el
d’Algendar a ponent, el d’Albranca a llevant. Entre aquests dos encara
n’hi ha altres de menors (Trebalúger, Binissaid, Canal d’en Curt, etc.),
que fan que aquesta part del terme municipal sigui una successió de
depressions i esquenes (interfluvis), que es coneix tradicionalment
com migjornet, per contraposició amb el migjorn gran, una extensió
més ampla i uniforme situada entre els barrancs d’Albranca i sa Vall,
d’on pren el nom el municipi veí de Ferreries.
Així les coses el migjornet ens mostra, fins d’enfora, un paisatge uniforme, format principalment per terres amb ús agrícola, amb redols
d’ullastres i bardisses que segueixen la trama de parets seques o bé
indiquen un aflorament rocós, que fa les terres incultivables. Entre
i entre també hi ha altres zones boscoses més extenses, del mateix
ullastrar, de pinar o d’alzines, que es van fent més àmplies a mesura
que ens apropam al litoral. Allà la vegetació boscosa forma una fran-

ja contínua, paral·lela al litoral; d’aquí podria derivar precisament el
nom marina. Els barrancs i canalons són les discontinuïtats en aquesta
uniformitat. S’obren com esquerdes gegantines. A les seves parets i
faldes la vegetació canvia, es fa més ufanosa, especialment a la cara
ombrívola, fins a desenvolupar-s’hi alzinars ufanosos i frescos. En els
més profunds, com Algendar, Trebalúger o Albranca, la presència del
torrent encara incrementa més l’exuberància de la vegetació fins a
permetre boscos de ribera d’oms, albes i llorers. A les parets verticals
dels barrancs també podem veure la millor representació de la flora
rupícola. Plantes especialitzades a créixer a les escletxes de les penyes,
la majoria endèmiques de les illes.
Dins els barrancs la mà de l’home també hi és molt present, sovint
d’una manera harmoniosa. Al llarg de segles ha tret profit de les terres
fondes i fresques del fons del barranc, principalment per al conreu de
fruiters, que aquí, protegits del vent i en l’ambient fresc del barranc, la
majoria troben el lloc adient per créixer. Però els barrancs són sinuosos
i estrets, sotmesos a les torrentades i a freds rigorosos a l’hivern. Per
açò dins ells l’estructuració de les terres conreades és diferent, sovint
en forma de bancades i veles a les faldes o en espais de conreu delimitat per parets gruixades com muralles (fortins) per aturar i treure profit de les torrentades. Encara, s’hi ha d’afegir tot el patrimoni etnològic
relacionat amb la gestió de l’aigua: canals, safareigs, trencades, assuts,
molins d’aigua, etc. Construccions i estructures que sovint també ajuden a generar nous hàbitats i a diversificar-los.
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Santa Àgueda - Els Alocs
Distància: 25,40 Km
Desnivell acumulat: 270 m
Temps aproximat: 5 hores 30 minuts
Punt de sortida: antigues escoles rural de Santa Cecília
Punt d’arribada: cala dels Alocs
La tramuntana del terme de Ferreries és una de les parts de Menorca
amb una major interès paisatgístic per la seva orografia accidentada i
per la conservació dels valors naturals.
Aquest itinerari transcorre per la part més septentrional del terme
de Ferreries en un recorregut perpendicular a la costa, la qual cosa
permet observar com el paisatge va variant en funció de la influència
del mar i de com l’home ha aprofitat les terres i els recursos naturals
al llarg de segles. És, per tant, un recorregut que permet percebre fàcilment la majoria d’aspectes i elements que donen forma i caràcter
al paisatge de l’illa: la geologia, el relleu, la vegetació, l’aprofitament
de les terres i la distribució dels espais segons la seva utilització. Tot
açò sempre en funció d’uns condicionants recurrents arreu de l’illa: la
influència del vent tramuntana i la distància del mar. Així en aquest
itinerari es pot apreciar com a mesura que ens apropam a la costa les
terres de conreu es van fent més escasses i la vegetació forestal es fa
més present.
Geologia: Predominen els materials silicis del triàsic (Buntsandstein),
coneguts localment com penya de cot. Al tram final del recorregut,
cap as Alocs, se’n poden veure d’altres com els esquits.
Relleu: És una de les parts més accidentades de l’illa, amb serrades de
pujols com Son Bruc – Santa Àgueda o la des Milocar de Binidelfà.
Entre aquestes elevacions se situen depressions de terres més fondes
8

i desenvolupades.
Paisatge: Hi predomina el paisatge mosaic ben conservat. Les terres
de conreu se situen a les parts baixes i planes, de terres més fondes. A
les elevacions i on predomina el substrat rocós s’ha mantingut la vegetació forestal amb altres usos destinats a l’aprofitament de recursos
naturals: pastura extensiva, llenya, carbó, etc.
Vegetació: La vegetació natural està formada principalment per marines de brucs i alzinars allà on no s’ha fet un ús agrícola. Les formacions boscoses de pi blanc i els carritxerars també abunden com alteració de les anteriors. Els ullastrars, en aquesta zona de l’illa, queden
més limitats als petits boscarrons (mitjans) que se situen a les terres
de conreu. Al llarg dels cursos d’aigua temporals (torrents) també es
poden veure formacions de plantes més hidròfiles, com ara els bosquets de tamarells, les comunitats vegetals de prat (joncs, fenassars
humits) o les bardisses.
Patrimoni etnològic: Com arreu de l’illa, el patrimoni etnològic és
divers i abundant. Per una banda trobam tota la trama de parets seques que delimiten els espais de conreu i pastura (tanques) o que
serveixen per frenar els processos erosius (encadenats). També hi ha
altres construccions més importants, amb usos més concrets, com les
destinades a servir de refugi o espai de repòs al bestiar o als treballadors del camp: les barraques; o les que tenen la finalitat de canalitzar
les aigües superficials, que aquí tenen una especial importància pel
caràcter impermeable de les terres: síquies, fibles, ponts, etc.

1. Antigues escoles rurals de Santa Cecília. El mateix punt de partida
del recorregut ofereix un bon punt d’interès per observar una part del
paisatge de la zona. Mirant cap a migjorn es poden veure les extenses
terres planes i fondes (plans), que s’estenen des de les faldes de Son
Bruc fins als costers de Son Bell-lloc. Per elles hi transcorren torrents
i síquies, que actuen de drenatge de les aigües superficials. Aquests
plans estan envoltats per les elevacions característiques d’aquesta
part de la tramuntana. A més de Son Bruc, destaca la del Tripol de
Santa Teresa o, a la part més llunyana, el puig d’Ugell, aïllat enmig des
Pla Verd o Pla Erm.
En la visió oposada, mirant cap al nord, es pot veure la muntanya de
Santa Àgueda, dalt la qual se situa el conegut castell de l’època andalusina. Aquesta elevació silícia és l’extrem més septentrional d’una
serrada que té l’extrem meridional prop de Ferreries (Sant Pere i Sant
Francesc). En aquesta altra vista es pot observar fàcilment com en
aquestes elevacions predomina la vegetació forestal.
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2. Barreres de So n’Abatzer. En aquest punt es poden observar amb
més detall les característiques del vessant occidental de la muntanya de Santa Àgueda. En ser una part amb una insolació important,
hi predomina una vegetació d’ambients secs i terres pobres, com ara
d’ullastrar (apreciable per les tonalitats grisenques de la vegetació),
amb petits redols d’alzinar poc desenvolupats, així com també pinars.
Entre aquestes formacions més boscoses predomina una vegetació
baixa d’estepes i càrritx.
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Cala dels Alocs

3. Vista cap a Binidelfà. Una tercera aturada ens permet tenir una visió de conjunt de la ubicació d’un lloc a la tramuntana i de la disposició
de les construccions que el formen. Binidelfà es troba situat als peus
de l’extrem més oriental de la serrada des Milocar, en una orientació
que queda arrecerat de la tramuntana i també allunyada dels perills de
les torrentades. El conjunt de construccions està format per les cases
del pagès i del propietari (casat), que se situen a la part més elevada,
i un poc més avall hi ha les construccions per al bestiar (el boer, les
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estables, la pallissa) i a prop seu, les eres.
4. Pont de Binidelfà. En aquest punt, pràcticament coincident amb les
barreres de l’entrada a Binidelfà, es té una visió més detallada de la petita vall on se situa aquest lloc. També es pot observar de prop el torrent
de Binidelfà i la vegetació que caracteritza aquests cursos d’aigua estacionals. A les voreres sol predominar una vegetació de bardissa amb
vestigis de tamarellar. Aquesta darrera té una important funció de bosc
en galeria, que ajuda a la conservació dels marges del torrent i a regular
l’impacte de les torrentades. Al llit del torrent predomina una vegetació
més herbàcia, que sovint és aprofitada com a pastura. D’aquí que molts
d’aquests torrents disposin d’accessos per al bestiar.
5. Es Coll des Vent. Situats a l’altra banda de la petita vall de Binidelfà
el camí cap as Alocs trenca les darreres elevacions des Milocar formant
el que es coneix com un coll de vent, pel fet que afavoreix la canalització dels vents, especialment la tramuntana. Aquest punt és un excel·
lent mirador damunt aquesta petita vall i ofereix una visió interessant
del vessant septentrional de la muntanya de Santa Àgueda. A diferència
de l’occidental (punt 2), aquí es pot apreciar com la situació ombrívola afavoreix una vegetació boscosa ben desenvolupada, principalment
d’alzinar i marina de brucs, que tot i així està ben pentinada pel vent.
També es poden apreciar algunes torres i trams de muralla del castell
de Santa Àgueda.
6. Barreres de So n’Ermità. Situats ja dins el camí de terra que porta
fins a la cala des Alocs, una primera aturada interessant és la situada allà on arranca el camí a So n’Ermità i Santa Gibet. Situats al peu
d’aquest darrer lloc és possible observar una visió dels vessants septentrionals des Milocar, encara amb les cicatrius de l’incendi que assolà aquest paratge l’agost de 2006. Com altres formacions que reben
aquest nom, antigament aquí hi havia un dormidor de miloques a les
penyes que miren cap a migjorn. A més de l’evident interès paisatgístic,
l’ecològic és també molt gran per l’elevada concentració d’espècies.
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7. Marina de brucs. La marina de brucs és una de les formacions vegetals més característiques de la tramuntana de Menorca, especialment a
les terres arenoses silícies que deriven de la descomposició de la pedra
de cot. És una comunitat vegetal d’alçada uniforme, que pot arribar a
ser permanent i estable, de creixement ràpid, formada per unes poques
espècies arbustives que poden arribar a formar una vegetació densa i
que fa difícil transitar-hi.
8. Coster de càrritx. Els costers de càrritx són un altra formació vegetal
característica de l’illa. La majoria de vegades són una conseqüència de
la degradació d’una vegetació permanent, com ara la marina de brucs,
sovint per acció de l’home. El càrritx és una gramínia freqüent a les illes,
amb un comportament pioner i colonitzador. S’estableix ràpidament en
terres alterades per incendis o desforestacions. A la vegada, aquesta
planta té unes certes utilitats per a la pagesia. Les fulles s’empren per
fer llata i les més tendres poden ser consumides com a farratge per
al bestiar. Una manera de mantenir i renovar els carritxerars era cremar-los cada certs anys.
9. Pont dels Alocs. A la cala des Alocs hi desemboquen dos torrents.
El més important en recorregut i en aportació d’aigua és el que davalla
del canal Pregondo, la depressió entre es Milocar i les marines de Santa
Gibet. La importància ecològica d’aquest torrent es pot veure en aquest
pont que el travessa. D’aquí es pot observar la vegetació boscosa de
ribera formada per tamarells i alocs, que donen nom a la cala.
10. Cala dels Alocs. El punt final de la ruta, la cala des Alocs, permet
observar un dels paisatges millor conservats de la tramuntana de l’illa.
A ponent, els penyals vermellosos de sa Muntanya Mala; el més alt,
l’Anticrist. A llevant, la cala queda tancada per penyals negrosos d’esquits.

ferreries - barranc d’en fideu
Distància: 10,80 Km
Desnivell acumulat: 150 m
Temps aproximat: 3 hores
Punt de sortida: Nucli urbà de Ferreries
Punt d’arribada: cova des Moro
Aquest itinerari proposa un interessant recorregut, que té l’origen al
nucli urbà de Ferreries i que pren direcció sud per pujar cap a Son
Mercer de Dalt i d’allà seguir tot el camí rural fins a la Cova des Moro,
un dels jaciments arqueològics de més interès de l’illa. Un dels fets
més interessants d’aquest itinerari és que bona part transcorre pel que
es coneix a Menorca com una esquena, açò és, l’espai elevat entre
dos barrancs, tècnicament un interfluvi. Així, al llarg del recorregut, en
diferents punts, es poden tenir bones vistes de dos dels barrancs més
importants de l’illa: el de Trebalúger, que arranca a la vall de Ferreries, i
el d’Albranca, que arranca per les terres de Tirassec i sa Mola.
Inicialment, pot semblar que els paisatges són monòtons i uniformes,
però en realitat no és així. Aquesta part meridional de Menorca, coneguda com el migjornet, és una extensa àrea plena de detalls que ens
parlen de com l’home al llarg dels segles ha aprofitat els recursos naturals i les terres sense haver de malmetre profundament el patrimoni
natural de l’illa.
Geologia: Predominen els materials calcaris miocènics arenosos, d’origen biològic, coneguts localment com a marès i que són la matèria
primera fonamental i més emprada per a les construccions de l’illa.

Paisatge: En aquest itinerari és fàcil distingir-hi dos tipus de paisatges.
Per una banda, on hi ha més pendent, les formacions boscoses que
cobreixen les faldes dels barrancs i canalons. A la resta del recorregut,
el paisatge que s’hi pot veure és el típic i característic del migjorn de
l’illa, amb terres de conreu i pastura delimitades per parets seques
(tanques), i entre elles i dins elles, allà on aflora el substrat rocós o la
terra és prima, formacions de boscarrons d’ullastres i bardisses, coneguts com mitjans, i que són una de les essències bàsiques del paisatge
en mosaic mediterrani, característic de l’illa.
Vegetació: A banda de les comunitats vegetals típiques de les terres cultivades i dels ambients ruderals (voreres de camí, marges de
conreus, terres alterades, etc.), en aquest itinerari és fàcil veure bons
exemples de l’ullastrar menorquí i d’alzinar baleàric. El primer és una
formació boscosa baixa, densa, on l’ullastre està acompanyat d’altres
arbusts més baixos i especialment de lianes. L’alzinar és un bosc més
alt i aclarit en estat madur, que crea un ambient més ombrívol i fresc.
Els dos són comunitats vegetals estables i que poden persistir durant
segles.
Patrimoni etnològic: Com arreu del migjorn de l’illa, el patrimoni etnològic, especialment de construccions de pedra en sec, és abundant
i variat. Des de la trama de parets seques i encadenats fins a barraques,
boers o ponts de bens.

Relleu: És un perfil relativament pla, només trenca aquesta tendència
la pujada cap a Son Mercer, l’accés a l’esquena per la qual transcorre la
major part del recorregut.
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1. Pont de sa Rovellada o de Tirasec. Encara a la part més inicial
i baixa de l’itinerari, aquest pont de la carretera as Migjorn Gran ens
ofereix unes interessants vistes del començament del barranc de Trebalúger. Com altres barrancs, aquest s’inicia als plans interiors que
recullen les aigües superficials de les terres silícies impermeables de
la tramuntana. Així, des del pont, mirant al nord es poden veure les
muntanyes silícies que envolten la vall de Ferreries. Cap al sud es veu
clarament com el barranc, excavat a la plataforma calcària de marès,
va agafant forma. Al fons d’ell, el torrent de Trebalúger, que en aquest
tram es coneix com de sa Rovellada per les aigües ferruginoses que
hi aboquen algunes fonts.

3. Mirador. Aquest revolt de la pujada a Son Mercer ofereix una de
les vistes més interessants i completes al nucli urbà de Ferreries i a
tot el seu entorn geogràfic. Des d’aquí es pot observar com el nucli
antic del poble quedava a una certa alçada damunt la vall, a redós
dels ambients humits i freds del fons de la vall i de l’impacte més directe del vent tramuntana. Una descripció més detallada del paisatge
que es pot observar des d’aquest punt es pot veure a la pàgina 28
d’aquesta guia.
4. Barreres des Barranquell. El lloc de Son Mercer de Dalt presenta

la singularitat que les cases del senyor (propietari) i les de l’amo (pagès) estan separades uns centenars de metres. És una conseqüència
d’una reforma que s’hi produí al primer terç del segle XX. Des d’aquest
punt es poden observar les cases del propietari amb els seus jardins,
així com també les del pagès i totes les construccions annexes, que
serveixen per guardar i manejar el bestiar: boers, estables, pallisses,
solls, galliners, etc. En aquest lloc, l’extensió d’aquestes edificacions
és considerable en ser una explotació que també va tenir un procés de
modernització al llarg del darrer quart del segle passat.
5. Bardissa i beurades. L’extensió de les explotacions agrícoles de
l’illa (els llocs) i l’organització de les terres de conreu i pastura en parcel·les delimitades per parets seques (tanques) han tingut com una
conseqüència la proliferació d’altres construccions o estructures destinades a la gestió del bestiar. Una d’elles són les beurades, que, com en
aquest cas, habitualment se situaven en un lloc de pas o encreuament
de tanques per afavorir-ne l’ús des de diferents punts de pastura. En
aquest punt també es pot veure una comunitat vegetal de plantes llenyoses espinoses, una bardissa, característica de les voreres de camins
i terres un poc fresques de l’interior de l’illa.
6. Barreres de Son Mercer de Baix. La presència d’unes barreres o
cantonades en un camí rural sol ser un indicatiu de canvi de finca o
propietat. En aquest cas, marquen la mitgera entre Son Mercer de Dalt
i Son Mercer de Baix. També és un punt adequat per observar alguns
elements interessants. Pocs metres abans d’arribar-hi es pot veure un
pont de bens, una interessant construcció de pedra en sec en forma
de piràmide escalonada que serveix de refugi per al bestiar oví. Just a
l’altra banda de les barreres, a la dreta, hi ha un vista interessant del
barranc de Trebalúger, aquí ja molt més format que a l’inici de l’itinerari.

Baix, el camí inicia un descens cap al fons d’un petit barranc, un canaló,
del qual es parlarà amb més detall en el punt següent. Però aquí, on el
camí el travessa, és més fàcil observar com aquestes petites valls eren
aprofitades per la pagesia. A les terres pedregoses i magres d’aquesta
part de l’illa, els canalons eren el lloc més adient per tenir-hi conreus
més exigents o delicats, com ara els arbres fruiters o les hortalisses.
Aquí encara es pot veure com en aquesta part del canaló abunden les
parets i les construccions destinades a un ús més intensiu de les terres.
8. Canaló. El mateix canaló que s’ha passat a l’aturada anterior, aquí
ja té més entitat, més profunditat i amb les faldes o parets més pronunciades. Fins i tot ja s’hi pot veure una vegetació més desenvolupada
d’ambients frescos i terres fondes. Aquest darrer aspecte també ha estat aprofitat com a espai de conreu.
9. Cova des Moro. La part final del recorregut ofereix, en pocs metres,
dos punts d’aturada d’elevat interès per raons ben diferents. El primer
d’ells és un dels jaciments arqueològics més interessants de l’illa. Es
coneix popularment com la Cova des Moro, ja que la part més visible és
una naveta d’enterrament que encara conserva una part de la coberta. Al mateix indret hi ha panells informatius sobre les característiques
d’aquest jaciment.
10. Barranc d’en Fideu. Avançant uns metres cap a l’est s’arriba al segon punt d’interès d’aquesta zona. Un excel·lent mirador sobre el barranc d’Albranca, que aquí ofereix una vista dels
llocs de sa Canaleta i Son Fideu, el més visible dels dos. Per açò
aquest tram de barranc també es coneix com barranc d’en Fideu.

7. Hort de Son Mercer de Baix. Passades les cases de Son Mercer de
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CAMÍ REIAL

(Ferreries-Barranc d’Algendar)

Distància: 10,20 Km
Desnivell acumulat: 180 m
Temps aproximat: 3 hores 30 minuts
Punt de sortida: Nucli urbà de Ferreries
Punt d’arribada: Barranc d’Algendar (Sant Antoni de s’Arenjassa)
Els camins antics, especialment aquells que han tingut un ús continuat des de fa segles, que han estat vies fonamentals de comunicació,
però que a la vegada conserven el seu traçat i la seva configuració
inicial, sovint són les millors rutes de senderisme per conèixer adequadament i amb detall les característiques d’un territori. La limitació
dels mitjans i materials per a la seva construcció, així com la necessitat
de fer-los pràctics i fàcils de mantenir, fan que aquestes vies antigues
tenguin un recorregut adaptat al territori i a la vegada reuneixin una
llarga llista d’estructures i mecanismes per al seu funcionament.
L’antic camí reial, que anava de Maó a Ciutadella pel migjorn de l’illa,
és un bon exemple d’aquestes característiques. El tram entre Ferreries
i el barranc d’Algendar es va poder conservar en la seva configuració original gràcies al fet que es va obrir un camí nou per accedir al
barranc a la primera meitat del segle XX. Des de fa uns anys, grups
de voluntaris de Ferreries han treballat per una recuperació curosa
i respectuosa de l’antic camí, que actualment és una de les vies de
senderisme més interessants i atractives de l’illa.
Geologia: Predominen els materials calcaris miocènics arenosos, d’origen biològic, coneguts localment com marès i que són la matèria primera fonamental i més emprada per a les construccions de l’illa. Només en el tram inicial del recorregut hi ha una petita àrea de materials
silicis (penya de cot).
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Relleu: La zona per on transcorre aquest itinerari és relativament plana i poc accidentada, però el fet que el camí vagi travessant diferents
barrancs i canalons afavoreix que el seu perfil sigui relativament irregular, amb alternança de les pujades i davallades.
Paisatge: La major part del recorregut transcorre per terres d’ús agrícola, per açò hi predomina el paisatge mediterrani en mosaic, tot i que
l’orientació transversal als barrancs i canalons permet que es pugui
observar una major diversitat de paisatge. Al tram inicial també es pot
veure un paisatge amb ambients urbans i periurbans, on destaquen
els horts familiars de la zona de Biniatrum.
Vegetació: Un dels principals valors d’aquest itinerari és, en una part
important, la recuperació acurada del Camí Reial, que ha permès conservar una vegetació boscosa d’ullastres, mates i alzines amb un elevat
valor paisatgístic. Al tram inicial, la zona de Biniatrum, també es pot
observar un alzinar de terres silícies ben conservat.
Patrimoni etnològic: El patrimoni etnològic és realment important
i abundós. Al llarg del camí hi ha tot tipus d’estructures destinades a
facilitar el trànsit de persones i bestiar: empedrats, portells, beurades,
pous, passos de bestiar, però també d’altres construccions associades
a les explotacions agrícoles properes: barraques, boers, estables, etc.
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2. Es Pouets. Aquí es pot veure un dels elements d’arquitectura popular
més coneguts de Ferreries. Antigament era segurament un dels tants
abeuradors públics situats al llarg del Camí Reial. Tot i el seu nom, més
que pous, es tracta d’unes petites fonts o surgències que s’alimenten
de les aigües subterrànies de la plataforma calcària situada darrere
seu. La presència d’una frescor constant també es pot apreciar amb la
presència de plantes i comunitats vegetals, com una important bardissa
de prunyoner o d’altres plantes herbàcies, que indiquen una certa humitat permanent a la terra.
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1. Es Coll Llis. En aquest punt es pot veure un petit i antic barri del
poble de Ferreries, apartat del nucli urbà principal i que permet observar alguns elements interessants. Abans d’arribar-hi, el camí travessa
un coll de vent amb una clara diferenciació de les vegetacions segons
la seva orientació. Al vessant sud predomina una vegetació de mates i
ullastres amb vestigis d’un antic figueral de moro. Al nord, un vegetació
més boscosa i exuberant, on es poden apreciar els primers passos en
la regeneració d’un alzinar. Seguint un poc més endavant, a les barreres de Son Telm es poden localitzar alguns arbres ornamentals. Per
una banda, un parell d’oms de bolla, que marquen l’entrada del camí;
més endavant d’aquests, alguns exemplars de pi ver, que antigament
formaven una alineació al llarg del camí, una ornamentació típicament
mediterrània.

9
10

3. Alzinar de Biniatrum. En aquest punt del recorregut, l’itinerari travessa una petita zona de terres silícies (penya de cot) al peu d’una
petita muntanya coberta per un alzinar madur. Des del mateix camí
es poden observar les principals característiques d’aquests alzinars de
terres silícies, coneguts com alzinars de brucs. Són formacions boscoses ombrívoles, amb un sotabosc de plantes herbàcies, alguns arbusts
com la murta i lianes. Entre les plantes herbàcies destaca la cirereta del
bon pastor i els carritxons.
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4. Son Gorneset. A la part més alta del recorregut, quan ja s’ha deixat el camí transitat per vehicles i s’ha passat a la part d’ús exclusiu
per a vianants, es poden observar les principals característiques del
camí antic. La seva amplada és irregular, amb les parets seques que
van seguint les irregularitats del terreny i una part central empedrada,
principalment als pendents. Però possiblement el que més destaca en
l’estat actual és la vegetació arborescent que el cobreix, en forma de
galeria, i que encara el fa més atractiu. Entre aquests arbres destaquen
ullastres, llampugos i especialment mates de grans dimensions, que en
assolir aquest hàbit arborescent es coneixen com mates mosqueres.
5. Costa des Nesplers. Una altra part del Camí Reial, que destaca per
com el traçat d’aquest antic camí s’adapta a l’orografia del terreny. Les
parets que el delimiten formen una franja recta, però dins ella hi ha una
empedrat en forma de ziga-zaga per facilitar el trànsit pel fort pendent.
Al final de la costa hi ha el canaló de Son Gornés, un petit barranc de
terres fondes. En ser un pendent orientat a nord és relativament ombrívol i de manera natural hi apareix bardissa d’espinals. Aquestes plantes
de vegades s’empraven com a peu per empeltar-hi alguns fruiters com
els nesplers, una pràctica que s’havia fet en aquest indret. D’aquí li ve
el nom de costa des Nesplers.
6. Pou de Sa Perdiu Blanca. En aquest altre punt, el Camí Reial travessa el petit canaló que davalla de la Beltrana, just en el punt on aquest
s’ajunta amb el canaló de Son Gornés. Aquests punts de confluència de
cursos d’aigua acostumen a tenir terres més fondes i fresques, per açò
aquí es poden veure les restes dels antics vergers d’Algendar Vell, com
ara un petit aqüeducte, safareigs i abeurades. L’indret es coneix com el
pou de sa Perdiu Blanca perquè segons una antiga llegenda aquí esdevingué un encantament en què hi intervenia aquest ocell. La presència
d’ambients i terres més frescos també es manifesta per la vegetació,
com ara l’alzinar, i altres plantes d’ambients frescos, com la proenga.
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7. Cova Reial. Aquest punt és un dels indrets del Camí Reial on millor es
poden observar algunes de les plantes característiques dels roquissars
calcaris assolellats. L’aflorament de substrat rocós, orientat al sud, crea
un ambient sec i amb poca terra, on només algunes plantes especialitzades poden créixer. Entre aquestes destaca l’herba santa, un planta
emprada com a medicinal i que la gent de Ferreries venia a recollir
precisament d’aquest indret. Altres d’interessants són els tems bords o
la llengua de passerell, endèmiques de les Balears.
8. Barbacanes. En contraposició als roquissars secs de l’aturada anterior, aquí, on el camí comença la seva entrada al Pas d’en Revull, les
parets de penya estan orientades al nord. També són més altes i rectes,
corbades cap endins formant el que es coneix com una barbacana. En
aquests ambients rupícoles més ombrívols podem veure algunes plantes endèmiques. Entre elles destaca el pa de porc o patata morenera,
una planta emparentada amb els ciclamen de jardí.
9. Pas d’en Revull. Un dels indrets amb més interès paisatgístic de
l’illa. Un petit canaló profundament excavat dins la penya, que des de
fa segles ha servit com una de les vies d’accés al barranc d’Algendar.
Els blocs de penya calcària formen un estret pas d’ambients frescos i
ombrívols.
10. Sant Antoni de s’Aranajassa. En aquest punt final del recorregut
es troba un dels indrets més coneguts de Menorca. És el punt d’accés
clàssic al barranc d’Algendar, pel qual transcorre un dels torrents amb
aigües permanents i amb una de les concentracions de biodiversitat
més elevades de l’illa, a més d’un patrimoni etnològic molt dens i d’elevat interès.

cala galdana - cala mitjana
Distància: 1 Km
Desnivell acumulat: 60 m
Temps aproximat: 30 minuts
Punt de sortida: carrer del Camí de Cavalls
(urbanització de Cala Galdana)
Punt d’arribada: Platja de Cala Mitjana
Una de les característiques més conegudes del litoral de migjorn de
Menorca són les cales amb les seves platges d’arenes blanques. Aquestes entrades del mar estan sempre relacionades amb un barranc o
canaló que arriba a la costa. La part central del litoral sud de l’illa és on
trobam les cales més importants en ser on hi ha també més barrancs
i de dimensions més grans. Entre cala i cala hi sol haver una superfície
elevada i plana, l’esquena o interfluvi entre els dos barrancs que les
formen. Aquest curt però interessant itinerari proposa un recorregut
entre dues de les cales més conegudes de l’illa, que va pràcticament
paral·lel a la línia de costa, seguint el traçat del Camí de Cavalls, i creua
transversalment una d’aquestes esquenes. Tot i ser curt, ofereix una
elevada diversitat d’ambients naturals, elements etnològics i vistes
d’elevat valor paisatgístic. És una de les zones de Menorca on millor
es pot apreciar com la presència i la conservació d’una vegetació boscosa, pràcticament natural, no era un impediment per al seu aprofitament sostenible.
Geologia: Com a bona part del migjorn de l’illa, els materials geològics són calcàries miocèniques arenoses, d’origen biològic, coneguts
localment com marès i que són la matèria primera fonamental i més
emprada per a les construccions de l’illa. En aquesta zona també es
troben les formacions de gra més fi, conegudes com pedra viva, i que
eren les més cercades per a la producció de calç.

Relleu: El perfil de l’itinerari es pot dividir en dues parts pel que fa al
relleu. La primera, fins a la cova de ses Taronges, és pràcticament plana. La segona, el descens cap a Cala Mitjaneta i Cala Mitjana, té més
pendents, tot i que no són dificultosos.
Paisatge: En ser un itinerari curt i que transcorre en bona part per
ambients forestals, gran part dels paisatges que s’hi poden contemplar
són de perspectives curtes, però no deixen de ser interessants pels
detalls que ofereixen, especialment en aspectes de vegetació i d’estructura de composició de les comunitats vegetals. Tanmateix, cap al
final de l’itinerari les vistes de Cala Mitjana i tot el seu litoral són de les
de més qualitat de l’illa.
Vegetació: El predomini de la vegetació forestal en aquest recorregut
es manifesta des d’un primer moment per les formacions boscoses
de pi blanc amb un sotabosc arbustiu de marina d’estepes i xipell.
Allà on els sòls són més profunds i frescs apareix l’alzinar, que arriba a
ser dominant a la davallada a Cala Mitjana. En aquesta platja també
es poden veure les comunitats vegetals dels sòls arenosos del litoral,
actualment en bon estat de conservació.
Patrimoni etnològic: Tot i transcórrer en un ambient forestal, el
patrimoni etnològic és important. Destaquen els forns de calç, les
barraques de calciners i carboners o les basses de porc picades a la
penya. Tots són testimoni de l’activitat que tenien aquestes marines
del migjorn.
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1. Alzinar. L’alzinar de les Balears, principalment a Mallorca i Menorca,
es considera una comunitat vegetal pròpia d’aquestes illes. Al migjorn
de Menorca, aquesta comunitat vegetal és més freqüent a la part central, on troba unes condicions favorables als canalons i barrancs que van
cap al mar. És el cas d’aquest bosc que es pot veure en aquest punt.
Sense sortir del camí es pot apreciar que és una vegetació ufanosa i
fresca, que crea un ambient agradable que s’aprecia només de passar-hi. Les alzines, arbres que poden viure segles, creen un microclima
que és adient per a altres plantes que prefereixen l’ombra fresca i les
terres orgàniques.

Cala Galdana

Inici recorregut
(Camí de Cavalls)

2. Forn de calç. L’abundància de material vegetal com a combustible
i l’existència de la matèria primera per fer la calç, la pedra de marès,
van propiciar que moltes marines del migjorn de l’illa fossin vertaderes
factories de producció de calç viva, sovint considerada de gran qualitat.
Les estructures que es feien servir per a la fabricació d’aquest material
eren els forns de calç, com el que es pot veure en aquest punt de l’itinerari. Per conèixer-ne l’estructura i el funcionament es poden consultar
publicacions específiques dels Quaderns de Folklore.
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3. Marina d’estepes. Les estepes són plantes arbustives característiques de la regió mediterrània. La seva funció ecològica és fonamental
en la successió de comunitats vegetals quan hi ha alguna alteració, com
ara un incendi, una desforestació o bé quan les terres cultivades es van
deixant i passen a ser vegetació boscosa. Les estepes tenen un comportament pioner: colonitzen fàcilment terres alterades i poc estables. A
elles s’hi associen altres plantes, arbustives i herbàcies, que en conjunt
formen aquesta vegetació baixa, amb una elevada riquesa d’espècies
i que amb el temps, amb unes condicions adequades, pot donar pas a
altres comunitats vegetals més estables com l’ullastrar, l’alzinar o el savinar. Precisament una de les funcions de les estepes és crear una capa
de material orgànic i fer ombra a les plantes joves d’ullastres i alzines.

4. Bassa de porcs. Antigament, una altra manera de treure profit de les
marines litorals era la pastura extensiva amb bestiar de diferents tipus.
Sovint era el bestiar de cabestre o les vaques joves (braves) els que
feien més temps per dins la marina, aprofitant els farratges naturals
que hi havia. On l’alzinar era més important també solia ser habitual
la presència de porcs per aprofitar els glans. Tant uns com altres necessitaven d’abeuradors, però els porcs els han de menester ran de
terra i també més extensos per refrescar-s’hi. D’aquí que en aquestes
marines es puguin veure aquestes basses artificials, picades a la penya,
que són una mostra de com l’home també pot crear hàbitats interessants, ja que amb el temps s’han transformat en basses temporals.
5. Mirador de cala Mitjana. Per accedir a aquest punt d’interès ens
hem de desviar uns centenars de metres del Camí de Cavalls, però és
del tot recomanable per les vistes que ens ofereix de la platja de Cala
Mitjana i tota la seva badia. És un dels miradors més adequats per
observar com aquestes cales del migjorn de l’illa s’obren al mar com
l’acabament d’un barranc o canaló i com tot al seu voltant, la vegetació
i el paisatge, s’estructura en funció de la proximitat al mar i a la cala.
6. Cova des Ses Taronges. En aquest punt es pot veure un bon exemple de l’aprofitament de les estructures naturals (una cova i una barbacana) com a lloc d’habitatge per als treballadors de la marina o per
fer-hi altres estades temporals. Al seu voltant encara es poden veure les
restes d’un antic pla de sitja i també altres construccions afegides per
aprofitar més la redossa que oferien les penyes.
7. Cala Mitjaneta. Aquesta petita platja, que no sempre hi és present,
és possiblement una de les més atractives de l’illa. A més de ser arredossada i tranquil·la, té l’encant de tenir sempre les aigües netes. És
fàcil apreciar que és atípica pel fet de no estar relacionada directament
amb un canaló. Més bé és una raconada on s’acumula arena.

8. Coster pins. El pi blanc és una conífera de creixement ràpid que té
un comportament pioner. Aprofita els ambients oberts i secs o alterats (incendis, tales, ventades) per créixer ràpidament i formar masses
boscoses que en la fase juvenil competeixen amb les altres plantes. A
mesura que els pins envelleixen, la seva pròpia ombra impedeix que en
neixin de nous (vol sòl per germinar i créixer bé), però aquesta afavoreix
altres plantes com l’alzina o l’ullastre. Tanmateix en certes situacions
extremades, com aquests costers secs, eixuts i afectats pels temporals
marins, els pinars poden esdevenir permanents.
9. Sistema dunar. L’arena com a terra o substrat per créixer no és molt
amable per a les plantes. L’aigua s’hi escola ràpidament i el vent la
mou i l’eixuga. Així i tot, algunes plantes s’han adaptat a aquest mitjà
de vida hostil. És gràcies a elles que les platges mantenen l’arena. Les
seves arrels i la seva vegetació actuen com a barreres que aguanten els
grans d’arena i van formant les conegudes dunes. Tot i estar adaptada a
condicions extremes, la vegetació dunar és sensible a altres alteracions
com un excés de freqüentació humana, per açò és necessari protegir-la
en sistemes que delimitin les zones per on s’ha de passar per accedir
a la platja.
10. Cala Mitjana. El punt final de l’itinerari és una de les platges més
conegudes i valorades de l’illa. Encaixada entre penyes i amb una superfície d’arena considerable. Precisament el que l’ajuda a mantenir és
l’extensa acumulació de restes de posidònia que hi ha durant gran part
de l’hivern. El fet que sigui una de les platges on és més intens aquest
fenomen explica l’extensa planada d’arena.
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ferreries - sant antoni de ruma
Distància: 11 Km
Desnivell acumulat: 310 m
Temps aproximat: 4 hores 30 minuts
Punt de sortida: Nucli urbà de Ferreries
Punt d’arribada: Sant Antoni de Ruma
El recorregut que segueix aquest itinerari permet observar de primera
mà la part de l’illa amb un relleu més accidentat i variat. Des de les
terres baixes i planes del nucli urbà de Ferreries es dirigeix cap al nord
aprofitant el camí de Sant Patrici, un tram del camí d’en Kane i el
camí de Ruma. Així es va passant dels ambients urbans i periurbans
a altres amb un ús agrícola amb diferents graus d’intensitat d’ús, fins
que cap al tram final es poden observar altres ambients més naturals
i feréstecs. Al llarg de tot l’itinerari destaquen les vistes d’aquesta part
central de l’illa, la més accidentada pel que fa al relleu. Inicialment les
vistes són des de baix, des dels peus i les faldes de les elevacions. A la
segona part, les vistes ofereixen més perspectives llunyanes o poder
contemplar les principals elevacions de l’illa a nivell dels ulls. A la part
final, l’itinerari torna a enfilar un pendent per entrar dins la vall de
Serra, una de les més vistoses i ben conservades de l’illa.
Geologia: Al llarg del recorregut trobam dos tipus de materials geològics: gresos vermells del Triàsic inferior (pedra de cot) a les parts
baixes del tram inicial i dins la vall de Serra, i materials del Carbonífer
(turbidites) al massís de Ruma.
Relleu: Tota la zona destaca per les elevacions i accidents geogràfics
que caracteritzen aquesta part de l’illa. Ofereix excel·lents vistes de la
muntanya de s’Enclusa des de diferents perspectives, així com de tota
la seva serrada. A la part més elevada destaquen les perspectives cap
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al massís de Son Bruc i el castell de Santa Àgueda. Aquestes mateixes
formacions poden ser observades des d’una altra perspectiva quan
l’itinerari entra dins la vall de Serra per arribar a Sant Antoni de Ruma.
Paisatge: El paisatge va canviant radicalment al llarg de l’itinerari.
Des dels paisatges urbans i altament antropitzats de la part inicial, als
paisatges agrícoles en mosaic de les parts mitjana i final. En aquesta
darrera, a partir del camí de Ruma també es poden observar extenses
formacions de vegetació forestal. Destaquen les de s’Enclusa al seu
vessant nord, i especialment l’extensa marina de Ruma i Son Bruc, una
de les formacions de marina de brucs més extenses i millor conservades de l’illa. Per açò en aquesta part el paisatge adquireix un aspecte
més salvatge i natural.
Vegetació: A la part inicial de l’itinerari, a les terres d’ús agrícola, és
fàcil observar els mitjans d’ullastres que coronen els pujols i delimiten
les voreres dels camps. A mesura que ens atracam a les muntanyes,
les formacions boscoses d’alzines i marines de brucs es van fent més
abundants i extenses. A la part més elevada, dalt Ruma, destaquen
les poblacions d’estepa blenera, una planta endèmica de vegetació
grogosa.
Patrimoni etnològic: Per les característiques de les terres i el relleu
accidentat, possiblement no sigui una de les parts de l’illa amb una
elevada concentració de construccions tradicionals, tanmateix no hi
falten les parets, barraques i altres estructures destinades a un aprofitament de les terres en fort pendent.
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Sant Patrici

FERRERIES

1

1. Ses Pletes. Una primera aturada en aquest itinerari ens servirà per
observar com l’home influeix radicalment en el paisatge. Encara situats
en ambients periurbans, aquí per una banda es pot veure la zona d’elevada intensitat urbanística del polígon industrial de Ferreries; per l’altra,
una zona d’horts familiars que tot i ser relativament recents conserven les característiques típiques d’aquesta forma sostenible i de baix
impacte d’aprofitament de la terra. Just darrere seu es pot veure una
petita mostra de paisatge en mosaic. Les terres cultivades i de pastura
queden envoltades i retallades per petites formacions boscoses d’ullastres i altres plantes llenyoses (mitjans d’ullastres).
2. Estància de Son Patrici. Passat el lloc de Sant Patrici, just s’enfila la
recta, apareix una altra finca amb unes característiques ben diferents.
Actualment està destinada al conreu de la vinya i a hotel rural. Però
basta observar l’arquitectura de la casa i els jardins que l’envolten per
apreciar-hi un estil diferent a la majoria de llocs de l’illa. Té un aire marcadament colonial i els jardins, originalment, eren de caire romàntic.
L’Hort de Sant Patrici és una finca amb una interessant història i mereix
ser visitada.
3. Coll des vent. Superada la pronunciada costa de Sant Pere s’arriba
al coll des Vent, un d’aquests indrets en què per la seva situació elevada
sempre hi sol haver aire en moviment, ja sigui en un sentit o altre. És un
punt interessant per fer-hi una aturada i fer una mirada cap enrere per
tenir una excel·lent vista del vessant nord de la muntanya de s’Enclusa. Aquesta orientació ombrívola, tot i estar exposada a la tramuntana,
afavoreix una vegetació densa i uniforme, formada principalment per
marina de brucs estable i permanent amb retalls d’alzinar, sobretot a la
part més baixa. En canvi cap a les carenes i on l’orientació és més assolellada la vegetació s’aclareix i el pi blanc hi pren més protagonisme.
4. Sant Rafel. A pocs metres del coll des Vent, on el camí fa una petita
davallada, prop de les barreres de Sant Rafel, mirant cap a llevant, hi ha
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una vista que ofereix un bon exemple de com és l’orografia del massís
de Ruma. Aquesta elevació plana i terrosa està solcada per profunds
canalons de pendents pronunciats, que dificulten l’aprofitament de les
terres per a l’ús agrícola. Tanmateix, l’home, al llarg de segles, ha aconseguit fer-ne un aprofitament sostenible amb la construcció de murs de
pedra en sec inconnexos, que segueixen les corbes de nivell. Aquestes
parets aïllades, que no delimiten espais de conreu o pastura, es coneixen com encadenats.

7. Costa de tramuntana. Des d’aquest punt del camí de Ruma, a la
part final, abans d’entrar a la vall de Serra, hi ha una excel·lent i poc
coneguda vista d’una part important de la costa de tramuntana de l’illa.
En dies de condicions favorables es pot observar des de més enllà del
cap de Cavalleria fins a les penyes de Pregonda. Des d’aquí es té una
àmplia perspectiva del perfil retallat i accidentat d’aquesta part del litoral de Menorca, i també es fàcil apreciar, en els colors del paisatge, la
diversitat geològica i com la vegetació i l’home n’han fet diferents usos.

5. Marina de Ruma. Les formacions de penyes de gres vermell del
Triàsic són poc favorables per a l’ús agrícola. Les terres són magres,
humides i embassades a l’hivern, i extremadament seques a l’estiu.
Per açò tradicionalment aquests àrees s’han deixat com a zones forestals. La Marina de Ruma (una part del massís de Son Bruc) és una de
les més extenses de l’illa, amb la particularitat que no és una elevació
simple, sinó que és un sistema de petites elevacions i depressions amb
una elevada diversitat d’hàbitats i ambients. Així, s’hi poden veure les
extenses marines de brucs, alzinars dins els canalons i roquissars àrids
a les parts més elevades.

8. Vall de Serra. Per la seva situació remota i apartada de les principals
vies de comunicació actuals, aquesta vall és de les menys conegudes
de l’illa, tot i que precisament aquesta ubicació apartada segurament
n’ha afavorit la conservació. És una depressió ben delimitada pel massís de Son Bruc, Santa Àgueda, Ruma i les muntanyes de Serra, de
manera que només té una sortida cap al nord. A l’interior hi transcorren
torrents i síquies que drenen aquestes elevacions que l’envolten i que
conflueixen en el torrent principal, el de Salairó, tot creant unes terres
fondes i fèrtils. També hi ha pujols aïllats. En un s’hi pot veure el lloc de
Sant Joan de Serra.

6. Pastures seminaturals i estepa blenera. A la part més elevada de
Ruma la influència de la tramuntana és elevada, un important factor que
limita els conreus i el desenvolupament d’una vegetació arborescent,
però a la vegada les terres són relativament fondes i fèrtils. Aquestes
circumstàncies han afavorit que des d’antic dalt Ruma sigui considerat
una zona agrícola important, especialment per a la ramaderia. Hi predomina una vegetació herbàcia perenne (els fenassars), que poden ser
aprofitats per a la pastura. Algunes plantes s’han adaptat a aquestes
situacions de presència constant de bestiar. Una d’elles és l’estepa blenera. Un arbust endèmic de Mallorca i Menorca fàcil d’identificar per la
vegetació coberta per una espessa capa de pèls grogosos i per les flors
rosades en espigues altes que surten a la primavera.

9. Sant Antoni de Ruma. El lloc de Sant Antoni de Ruma es troba en un
dels indrets més singulars i amb més valor paisatgístic de l’illa. Situat
damunt un petit pujol, com un promontori dins la vall de Serra, per una
banda queda envoltat per les espesses marines i alzinars del massís
de Son Bruc, i per l’altra, pels pendents de càrritx de Son Vives. Al seu
davant s’obre un esplèndida vista a la vall.
10. Torrent de Salairó. El final de l’itinerari se situa en un dels extrems
de la vall de Serra, en un torrent. Aquest curs d’aigua, molts d’anys
amb aigües permanents, és el que desemboca a la platja de Binimel·là
i es coneix com torrent de Salairó. És un dels més importants de la
tramuntana de l’illa.

castell de santa àgueda

2

1

La ubicació d’una construcció defensiva o de refugi dalt aquesta elevació no pot ser de cap manera un fet casual. És una muntanya relativament aïllada i que
ofereix fàcilment bones vistes als quatre punts cardinals. Com a mirador també és una talaia excel·lent i val la pena fer una descripció de cada orientació.
Mirant a llevant, des d’aquí es pot veure, en primer terme, una interessant vista de la vall de Serra (1) (vegeu itinerari de la pàgina 8). Així com de les elevacions
que la delimiten, més enllà es veuen les terres de la tramuntana del terme des Mercadal. És de destacar el relleu suaument ondulat d’aquesta part de l’illa i, en
particular, de les planes interiors des Martinells o les de Binimel·là i Salairó (2), considerades unes de les terres més fèrtils i productives de l’illa.
1

2

Mirant cap a migjorn des del castell de Santa Àgueda el que es veu en primer terme és el massís de Son Bruc (1) i tota la marina de Serra (2). Una de les formacions de gres vermell més importants de l’illa, no només per la seva alçada i extensió, sinó també perquè és una de les superfícies boscoses més extenses
i interessants de l’illa. Té la particularitat que no és una muntanya amb tots els vessants inclinats, sinó que és realment un massís amb les seves petites valls i
elevacions, totes cobertes per una espessa capa de vegetació, principalment marina de brucs i alzinars. Més enllà de Son Bruc es poden veure les muntanyes de
s’Enclusa i sa Torre, ja a tocar del poble de Ferreries, i amb bones condicions de visibilitat és possible també veure l’extensa superfície més plana i homogènia
del migjorn.
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En la vista septentrional, el que es veu en primer terme és la petita vall de Binidelfà (1), que al nord queda delimitada per la serrada des Milocar (2), encara
avui amb les marques evidents de l’incendi que patí l’any 2006. A la dreta d’aquesta es pot veure una altra elevació, en forma de massís, on destaquen les cases
de Son n’Ermità. A diferència des Milocar, aquí el substrat és més terrós, paleozoic i més apte per al conreu. Allà on acaba l’altiplà de So n’Ermità (3) es troba
Cala en Calderer, una de les platges més atractives i aïllades de la tramuntana de l’illa. Més enllà d’aquesta es pot veure la costa profundament retallada fins al
cap de Cavalleria (4).
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Cap a ponent, la vista que ens ofereix Santa Àgueda és ben diferent. A l’extrem de la dreta es pot divisar clarament la costa septentrional del terme de Ciutadella.
Destaca l’entrada de la vall d’Algaiarens i els penyals calcaris, blanquinosos, de Cala Morell (1). Girant cap a l’esquerra, el paisatge es fa més pla i uniforme, una
característica del ponent de l’illa, però en primer terme encara destaca el relleu accidentat de la zona de sa Muntanya Mala (2), així com també el conjunt de
petites serralades i pujols de la zona d’Alforí. Encara més properes són les elevacions que delimiten tota la zona del Pla Erm (Pla Verd) (3). Dins aquesta vall
interior destaca, en solitari, el pujol d’Ugell (4). Aquesta vista occidental es completa amb les vistes cap a les darreres elevacions de la serrada de s’Enclusa, la
més extrema és una muntanya de forma cònica que es coneix com el Tripol de Santa Teresa (5).
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s’ermita
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El que actualment es coneix a Ferreries com s’Ermita o la muntanya de s’Ermita és una construcció relativament recent, que es fa cap a mitjans del segle passat
en una de les elevacions de la marina de Son Morera. L’elecció d’aquesta ubicació va ser del tot encertada, ja que ofereix unes excel·lents vistes del nucli urbà
de Ferreries, però també d’altres parts de l’illa. En la vista oriental el que més destaca són les elevacions de Son Arro (1) i de la zona de dalt Granada (2); entre
aquestes, l’esvelta muntanya de ses Fonts Redones (3). En realitat, és tot un mateix conjunt o massís que forma un interessant altiplà interior. A l’esquerra el
que es pot veure són les marines de Santa Rita (4), també una zona relativament elevada i, com l’anterior, boscosa.
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Mirant cap al nord el que es pot veure des de s’Ermita és un paisatge muntanyós. Per una banda, a la dreta hi ha els costers i les elevacions de sa Terra Roja i
Ruma (1). Unes terres cobertes per una vegetació baixa de càrritx i redols d’ullastrar mesclats amb les terres de conreu i pastura. Són terres relativament fèrtils
i productives. Girant cap a l’esquerra, aquest altiplà de Ruma dóna pas a una petita vall per la qual transcorre una part de l’antic camí d’en Kane (2) (vegeu
itinerari de la pàgina 11). Aquesta depressió queda limitada a ponent per l’important muntanya de s’Enclusa (3), que des d’aquest mirador de s’Ermita es pot
observar amb prou detall. Al seu costat se situa una altra muntanya pràcticament bessona: sa Torre (4).
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Mirant cap a ponent el que es veu més clarament des de s’Ermita és la vall de Ferreries i especialment, amb tot detall, el nucli urbà de cases blanques i teulades
vermelles. La vista permet observar com queda encaixonat dins aquesta depressió i com les elevacions que l’envolten n’han condicionat el creixement. La part
antiga del poble se situa pràcticament a les faldes de Son Telm (1), i també queda limitada al nord pes Molí de Baix (2) i ses Rotes (3). Cap al sud és la presència
del torrent de sa Rovellada (4) el que limitava el seu creixement, a causa de la insalubritat de les terres humides, periòdicament embassades. L’extrem de l’esquerra d’aquesta vista occidental queda marcat pel començament del barranc de Trebalúger (5), que recull les aigües de l’extensa àrea del voltant de Ferreries.
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La perspectiva meridional des de s’Ermita és, com en altres miradors, més uniforme i plana. El que ens mostra és una extensa vista del migjorn gran fins al
poble que té aquest mateix nom (1). En condicions de bona visibilitat fins i tot es poden apreciar els barrancs i canalons que rompen la homogeneïtat de la
plataforma de marès (2). Tot en conjunt permet contemplar el paisatge típic del migjorn de l’illa. Una successió de camps de conreu, trama de parets seques i
retalls de vegetació natural que s’estenen pràcticament fins a la línia de la costa.
Només a l’extrem més oriental d’aquesta vista és possible observar una discontinuïtat o falla (3), la que és conseqüència de la divisió de les dues menorques: la
tramuntana, les terres silícies més accidentades i irregulars, i aquest migjorn més uniforme i pla.
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S’enclusa
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Des d’aquest mirador situat a una de les carenes de la serrada de s’Enclusa, concretament al coll entre les muntanyes de sa Torre i s’Enclusa, el que
podem contemplar és una extensa panoràmica d’una de les valls interiors
més importants de l’illa, que es coneix amb els noms de Pla Erm o Pla Verd
(1). Originalment, aquestes depressions interiors devien ser extenses zones
humides i de terres pantanoses, però que l’home al llarg de segles ha anat
drenant per fer cultivables les terres fondes i fèrtils formades per materials
al·luvials. Tanmateix, durant molt temps foren àrees insalubres, poc adients
per viure-hi. Per açò els llocs, les cases de camp, especialment els més antics,
se situen al voltant de la vall, a una certa alçada. Al centre de la vall destaca
l’elevació aïllada del puig d’Ugell (2). A prop seu es pot apreciar una obertura
per on s’escola el torrent que creua els plans: és l’inici del barranc d’Algendar
(3) (vegeu itinerari pàgina 4). A més de la mateixa serrada de s’Enclusa, la
vall queda delimitada per altres elevacions, com la marina i els costers de Son
Bell-lloc (4), sa Muntanya (5), la marina de Santa Bàrbara (6) o les garrigues
de Binissuès (7). Mirant més cap a ponent es pot observar com el paisatge
canvia radicalment, tot ell esdevé més pla i uniforme, amb una presència més
gran de construccions i una trama més densa de parets seques (8). És una
característica del ponent de l’illa, on les terres calcàries més planes i fèrtils han
afavorit un aprofitament agrícola més intens i continuat.
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Aquest mirador forma part d’un dels itineraris d’aquesta guia (pàgina 12). Situat en un dels revolts del camí que puja a Son Mercer, és un dels llocs més
adequats per contemplar una extensa vista del nucli urbà de Ferreries i de tot
el seu entorn geogràfic. Ens ofereix una perspectiva diferent, ben interessant,
a la d’un altre mirador proper: s’Ermita (1). En aquest cas la perspectiva és
cap al nord. Quedant davant nostre les muntanyes bessones de sa Torre (2) i
s’Enclusa (3), davant hi ha altres elevacions més baixes, com ses Rotes (4), un
espai dedicat des d’antic als horts familiars a costa de fer bancades i veles als
pendents del pujol. El mateix aprofitament del sòl es pot veure encara a les
faldes des Molí de Baix i a una part de les des Coll Llis (5) i dels costers de Son
Telm (6). Aquest darrer indret, amb les cases de lloc situades dalt una carena
(7), que en realitat era un antic quarter militar (barrack) durant l’època britànica, tanca el límit occidental del mirador i en el seu extrem destaquen dues
masses de penyes calcàries conegudes com ses Galeres de Son Telm (8). Cap a
llevant, és la muntanya de s’Ermita la que marca el límit occidental de la vista.
Des d’aquest mirador és fàcil apreciar com aquesta formació de pedra de cot
té un perfil irregular, amb crestes i depressions, per on discorren petits torrents
que la drenen i que alimenten el torrent de sa Rovellada (9), que suposa l’inici
del barranc de Trebalúger.
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Sens dubte un dels miradors més coneguts i visitats de l’illa des de fa anys.
Ens ofereix una de les millors vistes a una de les cales més paisatgístiques de
les Balears que encara avui, tot i el procés d’urbanització que ha patit, conserva part del seu encant. La perspectiva s’estén des dels penyals dels Bèrrecs
de Santa Anna (1) a ponent fins al límit més oriental i proper de la mateixa
platja. El paisatge que l’envolta és típicament mediterrani i marítim. Masses
boscoses de pins que arriben fins prop del mar (2), que contrasten amb els
blancs i ocres de les penyes de marès de la costa. L’entorn més immediat a la
platja és més complex. Com altres cales, està associada a l’arribada al mar d’un
dels barrancs més coneguts de l’illa: el barranc d’Algendar (3), que amb el seu
torrent d’aigües permanents ha estat el responsable, durant milers d’anys, de
l’actual configuració paisatgística que li dóna tant de valor turístic. No és difícil
apreciar que bona part de les construccions turístiques se situen damunt les
terres al·luvials aportades pel torrent i que la forma de la platja no és altra cosa
que una acumulació de sediments entre el torrent i el mar, afavorida per la
presència de s’Illot (4).
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El mirador de Cala Mitjana no és tan conegut com el de Cala Galdana (pàg.
29), però ens ofereix una interessant panoràmica sobre aquesta coneguda cala
veïna de l’anterior, però amb una configuració paisatgística ben diferent. En
aquesta guia aquest mirador també forma part d’un dels itineraris pel medi
natural (pàgina 17). És un punt d’observació que ens ofereix perspectives relativament properes, que permeten analitzar millor el paisatge que ens envolta.
L’extrem occidental queda delimitat per les masses boscoses de pins i alzines
(1) que baixen pels pendents fins pràcticament la primera línia de costa. Només una estreta franja de penyes, la que rep més directament l’impacte de
les onades, mostra una superfície amb poca vegetació. Com més evident és
l’orientació cap al sud, per tant ambient més sec, la vegetació predominant és
de pins (2), com es pot apreciar a l’espai que queda entre Cala Mitjaneta i Cala
Mitjana. En aquesta darrera platja la presència de costers orientats al nord
torna a afavorir una vegetació d’ambients més frescos: l’alzinar (3).
A diferència de la platja de Cala Galdana, aquí no hi ha un barranc profund
amb el seu torrent que alimenti la cala de sediments, per açò la platja té una
configuració diferent amb l’arena acumulada al fons del canaló o petit barranc
i amb una extensió més reduïda. En aquest cas el que més afavoreix la conservació de la platja és la vegetació dunar (4) i les restes de posidònia, que durant
l’hivern cobreixen la platja i creen com un teixit que reté l’arena.
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L’extrem oriental de la perspectiva queda delimitat pels penyals que tanquen
la cala i la protegeixen dels temporals de llebeig. Més enllà d’aquests penyals
es pot contemplar una vista sobre una part de la costa sud de l’illa.

Sant Pere
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Pujar dalt la costa de Sant Pere és una excursió recomanable perquè té una
de les vistes més interessants i il·lustratives de la part més interior del terme
de Ferreries. Aquest mateix mirador forma part d’un dels itineraris pel medi
natural recollits en aquesta guia. La panoràmica que ens ofereix mostra vistes
i perspectives sobre una part de la vall de Ferreries (1), i especialment del
vessant nord de la muntanya de s’Enclusa (2) i de tota la serra que s’estén
des d’aquesta cap al nord fins al Tripol de Santa Teresa. En conjunt, el que es
pot veure és un dels paisatges més muntanyosos i accidentats de l’illa, una
característica que ha dificultat l’aprofitament agrícola de les terres, però que
al mateix temps ha afavorit la conservació dels hàbitats i d’una vegetació més
natural. Aquí els ambients són ombrívols i freds a l’hivern, les fonts i verinals
són freqüents i per açò és un punt on tenen l’origen alguns dels torrents més
importants de l’illa. Als peus del vessant nord de s’Enclusa parteixen dos torrents que alimenten alguns dels barrancs més importants de l’illa. A la dreta,
justa vora les cases de la Marcona, hi ha un conjunt de fonts que donen
origen al torrent (3) d’Algendar, el que posteriorment enfilarà el barranc del
mateix nom i desembocarà a Cala Galdana (pàg. 29). A l’esquerra es forma un
altre torrent que anirà confluint amb altres fins a formar el torrent (4) de sa
Rovellada, que posteriorment enfilarà el barranc de Trebalúger per finalment
desembocar a la cala del mateix nom.
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Distància: 1 Km
Desnivell acumulat: 60 m
Temps aproximat: 30 minuts
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