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els arbres singulars de
les illes balears
Aquest capítol està dedicat a tots
i cada un dels propietaris particulars dels arbres protegits,
com a reconeixement públic de la seva tasca.

El dia 20 de març de 1991 el Parlament va aprovar la Llei de protecció dels arbres singulars de les Illes Balears. Es
tracta d’un instrument normatiu del màxim nivell per assegurar la conservació d’aquells individus arboris amb
característiques extraordinàries, per talla o per l’edat, o bé especialment valuosos des del punt de vista cultural. La
protecció d’aquests arbres per llei és un cas singular, ja que en altres comunitats autònomes on s’han adoptat
iniciatives similars aquesta protecció no resulta tan eficaç, en aplicar-se per via de decret.
La Llei és molt garantista, ja que una vegada catalogat un arbre, la descatalogació només és possible per la
mort de l’exemplar, de manera que la protecció resulta definitiva. Estableix també mesures de protecció preventiva
des del moment que s’inicia l’expedient, i la possibilitat d’acord entre els propietaris i l’administració per regular-ne
la contemplació pels ciutadans.
El Catàleg d’arbres singulars de la Comunitat Autònoma actualment disposa de 66 exemplars (o petits grups
d’exemplars) protegits, la qual cosa representa un conjunt d’un valor extraordinari, d’una gran diversitat d’espècies,
característiques, orígens i diversos valors protegits. S’ha de destacar que el Catàleg constitueix una demostració de la
implicació dels particulars en la conservació, ja que molts d’aquests arbres són activament protegits no sols pels
propietaris actuals, sinó al llarg de diverses generacions, fet que constitueix un motiu d’orgull familiar. La col·laboració
de l’Administració amb aquestes famílies i propietaris és una de les tasques més gratificants per a tots en el camp de
la conservació del patrimoni natural de les Balears, i ha de servir d’exemple a iniciatives similars.
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PI DE SA PEDRISSA

PINS DE SA VENDA DE BALÀFIA

Espècie: Pi ver, Pinus pinea

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Deià (Mallorca).
Ubicació: A la vorera de la carretera Valldemossa-Deià, al km
64,300, vora la finca sa Pedrissa.
Propietat: Consell Insular de Mallorca.
Descripció: Estructura perfecta, amb el tronc llarg (18 metres
d’alçària) i dret, amb un diàmetre de 109 cm. La capçada té forma
de paraigua, a 16 metres.
Edat estimada: Entre 100-200 anys.
Arbre molt conegut per la ubicació i per la vistositat, de forma molt
regular. Al costat creixen tres pins de la mateixa espècie, segurament descendents seus. Per la majestuositat, ha estat respectat en
les obres de millora i ampliació de la carretera. És atacat de barrinadors de soca i la capçada no té gran densitat de fulles.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Sant Joan de Llabritja (Eivissa).
Ubicació: Es troben a la vorera del km 6,6 de la carretera C-733, on
ocupen uns 100 m de longitud de la voravia.
Propietat: Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Descripció: Conjunt de nou pins, d’entre 11 i 18 metres d’alçària, i
diàmetre del tronc entre 71 i 105 cm.
Edat: Més de 150 anys els més grossos.
Malgrat que no té exemplars extraordinaris, aquest conjunt de
pins resulta interessant des del punt de vista ornamental, i atorga singularitat al paisatge aquest indret. Alguns d’aquests arbres
han sofert danys causats per accidents de trànsit i per llamps,
cosa que ha motivat diverses intervencions per a la cicatrització
de les ferides. A més, s’han hagut d’exsecallar algunes branques
per tal de garantir-ne l’estabilitat i evitar que caiguessin per l’acció de ventades.
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PINS DE VICENT DE NA BLAIA

PI DE CAN REIET

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Sant Joan de Llabritja (Eivissa).
Ubicació: Es troben a la vorera del km 6,8 de la carretera de Sant
Joan a Santa Eulàlia.
Propietat: Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Descripció: Dos exemplars de 16 i 17 metres d’alçària, amb un diàmetre de 80 i 95 cm.
Edat: Més de 100 anys.
Aquests dos pins són molt coneguts a l’illa d’Eivissa i la seva conservació és important, ja que es troben ben a prop de la carretera.
L’estat sanitari és bo, encara que s’han d’aplicar mesures de manteniment de les branques, per evitar que puguin caure damunt de
la via.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Santa Eulàlia del Riu (Eivissa).
Ubicació: A la vorera del km 1,6 de la carretera de Santa Eulàlia a
Sant Joan.
Propietat: Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Descripció: Un exemplar de gran mida, sobretot pel diàmetre de la
soca (111 cm). Està desequilibrat, amb la capçada inclinada.
Edat: Entre 100 i 150 anys.
L’estat és bo, encara que per la seva forma desequilibrada és important fer manteniment de les branques. A més, se li va treure un
placa metàl·lica de vedat de caça, que es trobava clavada a la soca.
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ES PI GROS

BELLOTERA DE CAN RITA

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Santa Maria (Mallorca).
Ubicació: A la finca anomenada Can Moragues. Es troba a 300
metres del punt quilomètric 2,5 de la carretera entre Santa Maria i
Alaró.
Propietat: Família Morro.
Descripció: És ben espectacular per la capçada, que arriba fins al
terra i que ocupa una àrea d’uns cent metres de diàmetre. Les
branques principals pengen als voltants de la soca, de manera que
formen com una barraca. La soca, de 2 metres de diàmetre i 6 de
perímetre, és la més gruixada de les Balears per a un pi blanc i una
de les majors del món. Té una alçària de 22 metres.
Edat: 350-400 anys
Mai no ha estat podat. Té una ferida d’uns 3 metres de llarg, causada per un llamp, el 1944, que ja està curada. Té molta llenya seca
(sobretot a l’interior i a la cara nord, per la manca de llum) i es
troba en lenta regressió. Ha superat diverses invasions de processionària, amb l’ajuda de fumigacions. El 1995, es va signar un conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el propietari per conservar-lo. Se n’ha millorat l’accés.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Sant Francesc Xavier (Formentera).
Ubicació: A la vorera del km 4,8 de la carretera entre la Savina i la
Mola.
Propietat: Privada.
Descripció: Té dos troncs basals, amb diàmetres de 32 i 50 cm.
L’alçada total és de 6 metres, amb una capçada de 13,5 metres de
diàmetre.
Edat: Uns 200 anys.
Es tracta d’una de les poques alzines que es poden trobar a l’illa de
Formentera. La seva escorça era tallada pels habitants de l’illa per
preparar decoccions per curar ferides i altres afeccions de la pell.
Encara ara s’hi poden trobar algunes ferides no totalment cicatritzades produïdes per l’extracció de l’escorça. Any rere any el seu
estat fitosanitari va empitjorant, per l’escassa presència de fulles i
la dessecació d’algunes branques petites. Viu en condicions molt
limitades, per la manca d’aigua.
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PI DE SA CAPELLETA

ALZINA D’EN PERE

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Felanitx (Mallorca).
Ubicació: Es troba a la carretera de pujada al santuari de Sant
Salvador, al km 2,9, devora ‘sa Capelleta’.
Propietat: Bisbat de Mallorca.
Descripció: Està envoltat per un pinar bastant espès, que no permet apreciar-ne bé les seves dimensions. Fa 17 metres d’alçària, i el
seu tronc té 1 metre de diàmetre. És interessant la forma d’una de
les seves branques, que ha crescut girant 360 graus, de manera
que forma un anell.
Edat: Uns 200 anys.
Les millors perspectives d’aquest pi es poden obtenir des del km
2,7 de la mateixa carretera o des d’una esplanada que es troba una
mica més amunt, a uns 40 metres de l’arbre, pujant per unes escales. Es troba en bon estat, amb abundant producció de pinyes. L’any
1956, durant una gran nevada, el pi va acumular gran quantitat de
neu i una branca es va esqueixar.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Escorca (Mallorca).
Ubicació: Al camí vell de Lluc a Pollença, enfront de les cases de la
finca de Binifaldó.
Propietat: Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Descripció: Té una estructura bastant típica, ja que es troba aïllada
i ha pogut desenvolupar una capçada equilibrada. Té una alçària
de 20 metres i la soca fa uns 118 m de diàmetre (a 1,3 m d’altura). La
capçada té un diàmetre de 19 metres.
Edat: Uns 500 anys.
La base del tronc, així com va creixent, va envoltant algunes
pedres, alguna de més de 20 cm de gruix. Sembla que aquesta alzina s’ha pogut conservar perquè donava bona ombra als caminants
que feien aquest camí. Està en bon estat de conservació.
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CEDRE DE MASSANELLA

ALZINA DELS SET CIMALS

Espècie: Cedre, Cedrus atlantica

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Mancor de la Vall (Mallorca).
Ubicació: Es troba a l’entrada de les cases de Massanella.
Propietat: Privada (Ignasi Coll Moragues).
Descripció: Té uns 25 metres d’alçària total, amb una notable longitud de les branques més baixes (alguna fins als 15 metres de
llargària), que estan apuntalades per evitar que toquin el terra. La
soca és perfectament vertical, amb un diàmetre de 110 cm.
Edat: Uns 250-300 anys.
És molt conegut a la comarca i es manté en bon estat. La cara
nord-oest té les branques més petites i amb poques acícules, perquè durant molts d’anys han competit amb un altre arbre en
aquest costat.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Escorca (Mallorca).
Ubicació: A l’entrada de la urbanització de Son Massip, entre l’embassament del Gorg Blau i Lluc, a la carretera d’Andratx al Port de
Pollença.
Propietat: Consell Insular de Mallorca.
Descripció: El tronc té una forma molt especial, perquè està dividit
en set ramals gruixats, amb un perímetre total de quasi 4 metres.
La capçada té un diàmetre de 18 metres. S’alça fins als 16 metres.
Edat: Uns 500-600 anys.
Una altra alzina que s’ha conservat al costat d’un camí molt transitat des de sempre, que donava ombra als vianants. Un dels
cimals es troba pràcticament mort i, en general, tot l’arbre es troba
en un estat de debilitat i amb poques fulles. A finals de l’any 1999,
tres dels set ramals que estaven afectats per banyarriquers es
varen esqueixar, després d’una intensa nevada.
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ARBRE DE LA TRAPA

ALZINA DES MOLÍ NOU

Espècie: Bellaombra o ombú, Phytolacca dioica

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Andratx (Mallorca).
Ubicació: A la finca la Trapa, enfront de les cases.
Propietat: Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB).
Descripció: Exemplar masculí de bellaombra. Té un creixement
molt ràpid i, quan creix aïllat, com és el de la Trapa, es crea una gran
protuberància a la base del tronc que el fa inconfusible. Té una
alçària de 6 metres i el diàmetre de la capçada és de 3,5 metres.
Edat: Uns 150-200 anys, ja que es creu que els monjos el varen
plantar en arribar a la Trapa a començaments del segle XIX.
És una espècie d’arbre d’origen sud-americà, la fusta del qual no és
aprofitable, per la consistència fibrosa i carnosa. L’arbre de la Trapa
ha sofert un procés de degradació des dels anys 80, probablement
per una malaltia que va podrir la base del tronc, a més de patir
altres factors (foc). Però rebrotà, malgrat l’acció de les cabres, gràcies a les mesures aplicades (hormones d’arrelament, etc.).

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Puigpunyent (Mallorca).
Ubicació: Al paratge del Molí Nou, dins la finca de Son Net.
Propietat: Privada.
Descripció: Arbre de grans dimensions, amb una capçada de 25
metres de diàmetre, i una alçària de 17,5 metres. El tronc té un diàmetre de quasi 1,6 metres i 5,6 de perímetre.
Edat: Entre 450-500 anys.
Arbre de grans dimensions i un dels més vells de la comarca. El fet
de trobar-se a la cruïlla de dos torrents li ha permès, segurament,
tenir aquest extraordinari creixement, ja que les arrels no han trobat cap obstacle per trobar humitat i nutrients. Ha estat des de
sempre un lloc de trobada i descans, com demostren les restes
d’una taula de pedra.
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LLEDONER DE SOR CLARA ANDREU

SAVINA DE SA TANCA D’ALLÀ DINS

Espècie: Lledoner, Celtis australis

Espècie: Savina, Juniperus phoenicea

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Inca (Mallorca).
Ubicació: Dins del claustre del convent de les Jerònimes d’Inca.
Propietat: Ajuntament d’Inca.
Descripció: Té uns 10 metres d’alçària i un diàmetre de tronc d’1
metre. Durant el creixement, la soca, possiblement vençuda pels
anys i per un gran forat que té a dins, s’ha anant tombant fins a
recolzar-se sobre una paret.
Edat: Més de 400 anys
Segons consta al registre del Convent, l’any 1604, quan sor Clara
Andreu va arribar per primera vegada al convent, aquest lledoner
ja existia al claustre i hi varen fermar la somera amb què havia vingut des de Ciutat. La religiosa hi va tenir una relació molt especial,
i des de la seva mort, el 1628, s’ha considerat aquest lledoner com
una relíquia. Es troba en molt bon estat de salut, amb abundant
fructificació.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Sant Francesc Xavier (Formentera).
Ubicació: Al km 6,5 de la carretera entre Sant Francesc i el cap de
Barbaria, surt un camí a l’esquerra. A 250 m hi ha un grup de savines, entre les quals en destaca una per les dimensions i per la
forma de la capçada.
Propietat: Conselleria de Medi Ambient.
Descripció: Fa 5,5 metres d’alçària, amb un diàmetre de copa de
quasi 9 metres, i la soca fa 54 cm de diàmetre, amb un perímetre
de quasi 2 metres.
Edat: És un exemplar relativament jove, de menys de 100 anys.
Té una capçada molt compacta, que recorda la d’un pi ver, més que
el d’una savina. Es troba en molt bon estat de salut.
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ROURES DE SA RIERA

ELS ESTANCA-SANGS

Espècie: Roure, Quercus faginea

Espècie: Arbre ver o fleix, Fraxinus angustifolia

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Puigpunyent (Mallorca).
Ubicació: Es troben a la finca Son Bru, de Puigpunyent, al km 14,9
de la carretera Palma-Puigpunyent.
Propietat: Privada (Puente Mallorca, SA).
Descripció: El roure més gran fa 11,5 metres d’alçària i el mateix de
diàmetre de la capçada. El diàmetre de la soca fa 66 cm. El més
petit fa 14 metres d’alçària i uns 12 de diàmetre de la capçada, amb
una soca de 81 cm de diàmetre.
Edat: Uns 250-300 anys, la meitat de la longevitat que s’atribueix
als roures.
És l’únic redol d’aquesta espècie a les Balears (amb l’immediat
puig dels Roures, on no n’hi ha cap exemplar tan gros). Són dos
exemplars de gran mida i bona estructura, i poques desenes de
menor talla. L’existència de roures en aquest indret figura ja a l’inventari forestal de la Marina Reial del 1748, que els assenyala com
els únics de Mallorca, amb 70 exemplars. Els dos roures estan en
bon estat, malgrat que el més gran té ferides a la soca producte de
cops de destral. Hi havia un tercer roure, que va morir a causa
d’una tempesta a començaments dels anys 40.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Santa Maria (Mallorca).
Ubicació: A la cruïlla de la carretera Palma-Sencelles amb el desviament Santa Maria-Sencelles.
Propietat: Consell Insular de Mallorca i finca Son Seguí.
Descripció: El més alt fa 15 metres d’alçària, 1,5 de diàmetre de soca
i 10 metres de diàmetre de la capçada. El de mida mitjana fa 12
metres d’alçària i 10 de diàmetre de soca; té la particularitat que té
una soca triple, de 29, 42 i 52 cm de diàmetre. El més baix té 7
metres d’alçària, amb 9 de diàmetre de capçada i 86 cm de diàmetre de soca.
Edat: Indeterminada, però són molt vells (potser podrien tenir uns
quants segles).
L’alçària i el diàmetre de capçada no són gaire espectaculars, però
són arbres molt rars a les Balears. Gràcies a la seva catalogació, la
remodelació de la cruïlla els va respectar. Malgrat això, pel fet de
ser ja molt vells, estan en un estat de degradació, per la pèrdua de
fulles i la presència de fongs.
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SAVINA DE SES SALINES

TEIX DE SA GRANJA

Espècie: Savina, Juniperus phoenicea

Espècie: Teix, Taxus baccata

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Sant Francesc Xavier (Formentera).
Ubicació: A 250 m de la platja de ses Illetes, damunt una zona
dunar del Cavall d’en Borràs.
Propietat: Salinera Española, SA.
Descripció: És la savina de majors dimensions, amb 7,5 metres
d’alçària i una copa de 12 metres de diàmetre. Destaca la gruixa del
tronc, de 94 cm de diàmetre i quasi tres de perímetre.
Edat: Més de 500 anys.
Segurament és la savina més vella de les Balears. Es troba en bon
estat sanitari. El fet de créixer sense vegetació al voltant li ha permet desenvolupar-se sense haver de competir amb altres arbres.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Esporles (Mallorca).
Ubicació: Al jardí de sa Granja d’Esporles; no té bona perspectiva ja
que està envoltat de vegetació.
Propietat: Sa Granja, SA.
Descripció: Té una soca realment impressionant, amb un diàmetre
d’1,5 metres i 5 de perímetre, i està molt ramificada des de abaix.
Arriba als 6 metres d’alçària i la capçada té 10 metres de diàmetre.
Edat: 800-2.000 anys.
És sens dubte l’arbre més vell conegut a les Balears. El seu estat
és molt bo, sense símptomes de debilitat ni atacs d’insectes. La
part interna de la soca es troba buida, cosa que és normal en
arbres tan vells.
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PLATER DE SA GRANJA

PINS DEL DOCTOR CAMPS

Espècie: Plater, Platanus orientalis

Espècie: Pi ver, Pinus pinea

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Esporles (Mallorca).
Ubicació: A l’esquerra del camí d’accés a la Granja d’Esporles.
Propietat: Sa Granja, SA.
Descripció: N’impressiona l’alçària, fins a 25 metres, i la soca (1,5
metres de diàmetre i quasi cinc de perímetre). La capçada ocupa
un diàmetre de 20 metres.
Edat: 250-300 anys.
És el plater de majors dimensions de les Balears. És una espècie de
creixement ràpid. La Granja d’Esporles presenta un microclima
molt adient per al desenvolupament de la vegetació. Es plantava
sobretot per produir ombra.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Ferreries (Menorca).
Ubicació: A la vorera de la carretera Ferreries-Sant Cristòfol.
Propietat: Consell Insular de Menorca.
Descripció: Dos pins de grans dimensions, amb 16 i 12 metres
d’alçària i capçada de 20 i 16 metres de diàmetre, respectivament.
El diàmetre del tronc és de 115 cm en el cas del major i de 83 en el
menor.
Edat: Uns 100 anys.
Les dimensions, l’estructura i l’emplaçament els confereixen
interès paisatgístic. Són molt coneguts as Migjorn. Varen ser plantats pel Dr. Francesc Camps fa uns 120 anys, fet que els dóna nom.
El 1992 va morir un tercer arbre d’aquest grup, i va ser talat. El 2003
es va detectar que un es troba afectat greument per un insecte,
que segurament resultarà fatal.
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PINS DE BINIATZEM

TAMARELLS DE L’ILLA D’EN COLOM

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Espècie: Tamarell, Tamarix africana

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Es Migjorn Gran (Menorca).
Ubicació: A les dues bandes de la carretera de Sant Cristòfol a
Ferreries, a uns 2 km de Sant Cristòfol.
Propietat: Consell Insular de Menorca.
Descripció: Es tracta d’un grup de 27 pins amb diàmetres de la soca
que van dels 25 al 76 cm i alçàries al voltant dels 16 metres.
Edat: 50-60 anys.
Malgrat que individualment no destaquen per les mides extraordinàries, el grup, per la disposició a les dues bandes de la carretera,
té un interès paisatgístic. El 1997 va morir un exemplar i va ser
talat. Alguns dels exemplars presenten ferides a la soca causades
per accidents de trànsit, que ara s’eviten gràcies a una protecció
col·locada en ambdues bandes de la carretera. El 2004 un dels
arbres va morir per una plaga d’insecte (Tomicus).

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Maó (Menorca).
Ubicació: Damunt les dunes de la platjola dels Tamarells, de l’illa
d’en Colom.
Propietat: Família Pons.
Descripció: Es tracta d’un bosquet amb més de 50 exemplars, que
ocupen una zona de 100 metres per 15 d’ample. Alguns troncs fan
més d’un metre de diàmetre.
Edat: Més de 100 anys.
Aquest bosquet fa ser plantat fa molt de temps. Hi ha treballs
botànics de començaments del segle XX que ja els esmenten com
a extraordinaris. No existeixen bosquets de tamarells de les
dimensions d’aquest de l’illa d’en Colom a la resta de les Balears.
Alguns campistes n’arrabassen fusta per fer foc.
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ALZINA DE S’ARTIGA VELLA

ALZINA DE S’ALQUERIA BLANCA

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Alaior (Menorca).
Ubicació: Es troba a 2 km del cementiri d’Alaior, a 350 metres de les
cases de s’Artiga Vella.
Propietat: Privada.
Descripció: Alzina de gran diàmetre de tronc, de quasi un metre i
mig, inclinada uns 30 graus respecte del terra, en direcció sud, per
efecte dels vents de tramuntana. Té una alçària de 12 metres i la
capçada cobreix un diàmetre de 26 metres.
Edat: 500-600 anys.
És una de les alzines més velles i de major diàmetre de tronc de les
Balears. Es troba envoltada d’un bosc d’alzines i pins, alguns dels
quals hi comencen a competir. Es manté en bon estat de salut. Un
llamp va destruir una de les seves branques. La base del tronc presenta una gran protuberància.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Ferreries (Menorca).
Ubicació: Es troba a uns 200 metres de les cases de s’Alqueria
Blanca.
Propietat: Privada.
Descripció: Les dimensions són espectaculars, amb quasi 170 cm de
diàmetre de tronc i més de 30 metres de diàmetre de capçada. Les
branques més baixes s’estenen horitzontalment i arriben a tocar el
terra en algun cas. La base fa més de cinc metres de diàmetre.
Edat: 600-700 anys.
És l’alzina amb major diàmetre de tronc de les Balears i l’arbre més
gros de Menorca. Té un aspecte colossal, ja que crea una superfície
d’ombra sobre el terra d’uns 800 m2. El seu estat és molt bo, amb
una gran producció d’aglans.

121

I L L E S

122

B A L E A R S

L L I B R E

B L A N C

D E

P R O T E C C I Ó

D ’ E S P È C I E S

PI DE SA BIGA

ES PI DE SON GUITARD

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Escorca (Mallorca).
Ubicació: Es troba a la possessió de Mossa, a uns 100 metres del
camí d’accés a les cases.
Propietat: Actival, SA.
Descripció: És l’arbre més alt de tots els catalogats, amb 33 metres
d’alçària, una capçada de 24 metres de diàmetre i una soca d’1,26 m
de diàmetre. Té un tronc de 15 metres d’alçària, net de branques fins
a la capçada.
Edat: Uns 150-200 anys.
L’existència d’aquest pi, dins un alzinar, segurament està justificada com a recanvi de la biga de la tafona, fet que li dóna nom. El
1914 es va voler talar aquest pi, i interessava d’una peça. Per tal de
baixar-lo a Ciutat, es va construir un carro especial, però finalment
es va veure que no era possible transitar pels camins existents i no
es va talar. Sobresurt devers 15 metres per sobre l’alzinar que l’envolta. Es troba en bon estat de conservació.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Alaró (Mallorca).
Ubicació: Es troba a uns 100 metres de les cases de Son Guitard.
Propietat: Privada.
Descripció: N’impressiona l’alçària de 25 metres, amb el tronc dret
que fa uns 1,5 metres de diàmetre i quasi cinc de perímetre. La
capçada té 20 metres de diàmetre.
Edat: 250-300 anys
Es troba al límit d’un pinar que fa difícil apreciar-ne la singularitat.
És un arbre molt conegut a Alaró i és freqüent organitzar visites
escolars per veure’l. Té una gran producció de pinyes, especialment
al vessant sud de la capçada. L’any 1998 una ventada en va rompre
una branca, que va haver de ser tallada.
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BELLOTERA DE CAN VICENT D’ES TORRENT

FIGUERES DE CAN TONI MESTRE

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Espècie: Figuera, Ficus carica

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Sant Francesc Xavier (Formentera).
Ubicació: Anant cap a la finca des Torrent, que és entre Sant
Francesc i el cap de Barbaria, a 400 metres abans d’arribar a la mar.
Propietat: Privada.
Descripció: És més ampla que alta, cosa que li dóna un aspecte
molt peculiar, amb les branques més baixes que creixen horitzontalment i que quasi arriben a tocar el terra. Té una alçària de 6,5
metres i una capçada de 12 metres de diàmetre. El tronc fa 35 cm
de diàmetre i més d’un de perímetre.
Edat: 120 anys.
Aquest exemplar va ser plantat; sembla que prové d’un aglà d’una
alzina de Can Joan Ferrer (la Mola). És una de les poques alzines
que viu a Formentera. La seva escorça és recollida pels habitants de
la zona per a usos medicinals, circumstància que la fa molt coneguda. Viu damunt un sòl molt pobre i amb poca pluja, cosa que li
dóna encara més valor.

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Sant Francesc Xavier (Formentera).
Ubicació: Al quilòmetre 9 de la carretera de Sant Ferran a la Mola,
a 300 metres de la carretera.
Propietat: Privada.
Descripció: Dues figueres separades 25 metres. El més impressionant és el diàmetre de les capçades, que fan 19 i 16 metres de diàmetre. L’alçària és d’uns 5 metres i el diàmetre del tronc, de 60 cm.
Edat: 90 anys, quasi el límit màxim de longevitat d’aquesta espècie.
Són dues figueres molt conegudes, per la fesomia. El sistema de
cultiu de les figueres a Formentera les fa molt peculiars. Aquest
sistema consisteix a apuntalar-ne les branques, que es van estenent horitzontalment de manera que formen una àmplia zona
d’ombra, molt agraïda pel bestiar, que, a més, s’alimenta de les
seves figues. Cada una arriba a tenir més de 200 puntals (anomenats ‘talons’).
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ULLASTRES DE S’AEROPORT

MATA DE TURRUBENCH NOU

Espècie: Ullastre, Olea europaea var. silvestris

Espècie: Mata, Pistacia lentiscus

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Maó (Menorca).
Ubicació: Dos exemplars estan situats al costat de l’aparcament de
l’aeroport de Maó, i un terce,r al costat dret del vial de sortida de
l’aeroport.
Propietat: AENA.
Descripció: Un (núm. 3) és de dimensions espectaculars i difícilment comparable amb altres exemplars de les Balears i potser
d’Espanya, amb tres branques primàries. Té un diàmetre de capçada d’11 metres i una alçària total de 4 metres. Els altres dos (núm. 1
i 2) tenen la base del tronc molt ampla amb moltes branques que
en surten, i una alçària total de 4 i 7 metres i un diàmetre de capçada de 12 i 17 metres aproximadament.
Edat: Mil·lenaris.
El més espectacular té forma d’olivera domèstica i es troba en
molt bon estat de conservació. La direcció de l’aeroport va fer obres
per millorar-ne l’entorn. Els dos que estan junts tenen creixement
horitzontal de diverses branques, algunes recolzades sobre pilastres de pedra.

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Alaior (Menorca).
Ubicació: Es troba dins el torrent de Cala en Porter, en una zona
d’horts, dins la ruta del camí de Cavalls.
Propietat: Ramón Apellariz.
Descripció: Té una alçària de 6 metres, fet que la fa espectacular
per ser una mata. El diàmetre de la capçada és de 9 metres. Té tres
branques primàries.
Edat: Indeterminada.
Individu d’origen silvestre, encara que la intervenció de l’home,
amb podes regulars, ha permès que aquesta mata tingui forma
arbrada i que hagi arribat a tenir aquesta alçària.
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PACANERS DE S’HORT SQUELLA

PI DE CALA GALDANA

Espècie: Pacaner, Carya illinoensis

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Alaior (Menorca).
Ubicació: Un grup de dos exemplars a les cases de s’Hort Squella i
altres dos a la zona del torrent.
Propietat: Privada.
Descripció: Els dos exemplars del grup de les cases tenen una alçària de 18 i 15 metres, amb diàmetres de la capçada de 25 i 21 metres
respectivament. Els dos de la zona del torrent fan 20 i 15 metres
d’alçària, i les capçades fan uns 25 metres de diàmetre.
Edat: Indeterminada.
Espècie exòtica, originària de Mèxic. Segurament aquests individus, únics d’aquesta espècie a les Balears, varen ser plantats per
emigrants a la tornada. Destaquen per les considerables dimensions. Creixen a la base d’una antiga sínia, actualment semiderruïda.

Data de catalogació: 17/01/2001
Terme municipal: Ferreries (Menorca).
Ubicació: Es troba a l’entrada de la urbanització de Santa Galdana,
al costat de la rotonda.
Propietat: Ajuntament de Ferreries.
Descripció: Té un tronc curt, de menys de 2 metres, del qual surten
quatre branques primàries, que són les que donen vistositat a l’exemplar. Té una alçària total de 10 metres i un diàmetre de capçada de 25 metres.
Edat: Indeterminada.
És un pi de considerables dimensions, perquè es troba en una zona
urbana, fet que li ha permès créixer sense competidors.
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ALZINA GROSSA

ALZINA DE SA TORRETA

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Es Mercadal (Menorca).
Ubicació: A la part posterior de les cases de la finca s’Usina Grossa,
dins el bosc.
Propietat: Luis Hernández Mercadal.
Descripció: Té més de 16 metres d’alçària. El tronc, de quasi dos
metres d’alçària, es ramifica en quatre branques primàries. El diàmetre de la capçada és de 25 metres.
Edat: Indeterminada.
És un exemplar segurament d’origen silvestre, que destaca per les
dimensions, per l’ampla capçada i per les característiques del lloc
on està situat.

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Maó (Menorca).
Ubicació: A uns 300 metres darrere les cases de la finca de sa
Torreta.
Propietat: Privada.
Descripció: Alzina de 12 metres d’alçària, amb un diàmetre de
capçada d’uns 18 metres. El tronc, a 2,5 metres d’alçària, es ramifica en tres branques primàries.
Edat: Indeterminada.
Es troba en un redol on només hi ha ullastres. Destaca per les
dimensions considerables i es troba dins del Parc Natural de
s’Albufera des Grau.
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NA CAPITANA (OLIVERA DE SON MUNTANER)

CASETA DE SES ALZINES

Espècie: Olivera, Olea europaea var. europaea

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Palma (Mallorca).
Ubicació: Es troba al golf de Son Muntaner (Son Rapinya), entre dos
camins.
Propietat: SEDISA, SA.
Descripció: Les mides de la base (de 9 metres de perímetre) i del
tronc, molt considerables, amb quatre branques primàries. Té una
alçària total de 7 metres, amb un diàmetre de la capçada de 6,5
metres.
Edat: Mil·lenària.
És un exemplar domèstic, com totes les oliveres. Té interès sobretot per les dimensions de la base i del tronc. Durant les obres de
construcció del camp de golf se li va fer una poda excessiva i va
perdre tota la capçada, però ha rebrotat sense problemes i ja se
n’ha recuperat. Malgrat que presenta alteracions estructurals elevades, té una alta vitalitat.

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Sencelles (Mallorca).
Ubicació: Es troba a la finca Camp d’Allà, a uns 800 metres en sentit Sencelles partint de la cruïlla amb la carretera Palma-Sineu.
Propietat: Francisco Cano Martínez.
Descripció: Té una alçària total de 15 metres. Amb sis branques
primàries i un diàmetre de capçada de 25 metres.
Edat: Indeterminada.
Exemplar d’origen silvestre. En créixer ha anat envoltant una roca.
Té forats fets per larves de banyarriquer, que varen ser eliminades
per la propietat, però té un alt risc de sofrir-ne més atacs per què
hi ha alzines al seu voltant també afectades. No té cap alteració
estructural i la seva vitalitat és alta.
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PI DES CAÜLLS

PLATER DE SA CLASTRA D’ALFÀBIA

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Espècie: Plater, Platanus orientalis

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Marratxí (Mallorca).
Ubicació: Al Festival Park, davant l’entrada principal, arran del pont
de davall l’autopista.
Propietat: Ajuntament de Marratxí.
Descripció: Té un perímetre de tronc de 4 metres, i a 3 metres
d’alçària es ramifica en quatre branques primàries. L’alçària total
és de 15 metres i el diàmetre de la capçada és de 30 metres.
Edat: Indeterminada.
Forma part d’un grup de pins, i destaca pel perímetre del tronc i la
bona conservació de la capçada. Les branques més baixes cauen al
voltant del tronc i quasi arriben al terra. Presenta una ferida típica
de llamp al llarg de tota la soca, de més d’un pam d’ample, i continua un poc més amunt.

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Bunyola (Mallorca).
Ubicació: A la clastra que hi ha a l’entrada de les cases d’Alfàbia.
Propietat: Jardins d’Alfàbia.
Descripció: Gran exemplar, amb una ramificació secundària horitzontal molt llarga a la part oest. Té una alçària de més de 20
metres. A 2,3 metres d’altura, del tronc surten cinc branques
primàries, que generen una capçada de 20 metres de diàmetre. El
perímetre de la soca és de quasi 4 metres.
Edat: 100 anys.
Va ser plantat l’any 1900. Té un bon estat de salut, encara que s’hi
han detectat diverses plagues. La capçada té forma cònica i ocupa
gairebé tota la clastra.
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BELLOTERA DE CAN CARRERÓ

OLIVERA DE N’ESPANYA

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Espècie: Olivera, Olea europaea var. europaea

Data de catalogació: 17/01/2001
Terme municipal: Sant Joan de Llabritja (Eivissa).
Ubicació: En un petit bosquet de forma triangular a la vora del
camí, a la venda de Binirràs.
Propietat: Privada.
Descripció: Té una alçària de més de 7 metres i una capçada que
ocupa un diàmetre de 20 metres. Les primeres ramificacions del
tronc arriben al terra i són un punt de recolzament per a l’arbre.
Edat: Indeterminada.
Va ser plantada fa molts d’anys. Fa els aglans dolços. L’alzina és
una espècie molt rara a Eivissa i aquesta, a més, presenta unes
dimensions i una forma molt especials. És un exemplar amb
valor social i cultural. Presenta ferides per extracció d’escorça.
S’hi han detectat algunes plagues (pugó, negreta i agalles), però
no són preocupants.

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Santa Eulàlia del Riu (Eivissa).
Ubicació: A la zona de Sant Carles, molt a prop de les cases de Can
Milà i entre dues marjades.
Propietat: Privada.
Descripció: Arriba als 12 metres d’alçària. El tronc fa tres metres
d’alçària, punt del què surten cinc branques primàries que generen una capçada de 12,5 metres de diàmetre. La base de la soca té
15 metres de perímetre.
Edat: Mil·lenària.
Es tracta possiblement de l’olivera més grossa del país. S’ha deixat créixer sense cap restricció, ni se l’ha podada, raó per la qual
no produeix gaires olives. La soca és tan alta com ampla, i presenta moltes protuberàncies i plegaments que la fan impressionant. Rebrota bé i fa una bona producció d’oliva, per la qual cosa
té una alta vitalitat.
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GINEBRES I SAVINES DE SA ROTA

ALZINA DE SES TRUTGES

Espècie: Ginebre, Juniperus oxycedrus i savina, Juniperus phoenicea

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 17/01/2001.
Terme municipal: Santa Eulàlia del Riu (Eivissa).
Ubicació: Es troben al costat de la bassa que emmagatzema l’aigua tractada de l’EDAR de Santa Eulàlia. Són un grup de ginebres i
savines distribuïdes al llarg de dues marjades a cada costat d’un
camp situat a la part baixa de la casa.
Propietat: Privada.
Descripció: Dues ginebres de 2,5 i 5 metres d’alçària, amb 3 i 4 branques primàries i de quasi un metre de perímetre del tronc, i cinc
savines d’entre 3 i 5,5 metres d’alçària total, amb només una branca primària, excepte una que en té quatre, i al voltant d’un metre
de perímetre del tronc cada una.
Edat: Indeterminada.
Tots els exemplars tenen unes dimensions considerables, si es té
en compte la longevitat d’aquestes espècies. Tots tenen una alta
vitalitat i no tenen alteracions estructurals.

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Escorca (Mallorca).
Ubicació: Es troba a uns 200 metres de les cases d’Alcanelleta, dins
el bosc i al peu del camí que va cap Alcanella.
Propietat: Predio Aucanella, SL.
Descripció: Arriba als 19 metres d’alçària, amb un perímetre de
tronc de 6 metres. Té quatre branques principals i una capçada de
22 metres de diàmetre.
Edat: 400-600 anys.
Com a característica més destacable hi ha el perímetre del tronc,
que té l’interior totalment buit pel foc. Presenta forats de larves de
banyarriquer. La seva vitalitat és baixa.
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BELLAOMBRA DE LA PLAÇA DE LA REINA

DATILERA DE CAN BESCAÍ

Espècie: Bellaombra o ombú, Phytolacca dioica

Espècie: Palmera datilera o fasser, Phoenix dactylifera

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Palma (Mallorca).
Ubicació: A la zona enjardinada de la plaça de la Reina de Ciutat.
Propietat: Ajuntament de Palma.
Descripció: Supera els 16 metres d’alçària, amb un perímetre de
tronc de quasi 5 metres, amb dues branques primàries. La capçada
ocupa uns 18 metres de diàmetre. La base està formada per un
gran caramull d’arrels que surten del terra, que ocupen una superfície d’uns 19 metres de perímetre.
Edat: La zona enjardinada on es troba té uns 60 anys, però l’arbre
va ser plantat fa més de 100.
És l’exemplar d’aquesta espècie més gros de les Balears. Tot i estar
en un entorn urbà, es troba en bon estat sanitari i presenta una
bona brotació i floració abundant. El 2003 se li va trencar una
branca, que va haver de ser retirada.

Data de catalogació: 17/02/2003
Terme municipal: Binissalem (Mallorca).
Ubicació: Es troba dins el pati de Can Bescaí, del camí des Mitjans.
Propietat: Privada.
Descripció: Supera els 20 metres d’alçària. La base està formada
per un eixamplament d’arrels adventícies, dins un cèrcol de pedres
que forma una jardinera baixa. A uns 8 metres d’altura presenta
una lleugera inclinació cap a llevant.
Edat: Més de 100 anys.
És la datilera més alta de fora vila fins ara coneguda. Es pot observar des de fora del nucli urbà de Binissalem. Té molt poques fulles.
No es pot saber si és mascle o femella. Té una vitalitat molt baixa.
La tradició diu que els fassers varen ser introduïts pels àrabs i que
es plantaven aïllats per servir de referència als caminants sobre
punts de descans.
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FICUS DEL CEMENTERI

FICUS DE LA MISERICÒRDIA

Espècie: Ficus, Ficus macrophylla

Espècie: Ficus, Ficus macrophylla

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Palma (Mallorca).
Ubicació: Es troba a la plaça de la Verge Maria de la part antiga del
cementiri municipal de Palma.
Propietat: Ajuntament de Palma.
Descripció:Té una gran quantitat d’arrels d’ancoratge. Arriba als 12 m
d’alçària, amb una capçada de més de 20 metres de diàmetre. El
tronc presenta sis branques primàries, amb un perímetre a la base
de 26 metres, que s’estreny una mica més a dalt, amb 5,8 m.
Edat: Arriba als 200 anys, ja que es va plantar segurament en els
primers anys de la construcció del cementiri, devers 1809.
Juntament amb el ficus de la Misericòrdia, és dels més grossos de
les Balears. Necessita atenció, ja que sofreix actes de vandalisme i
l’estructura que el sustenta és insuficient. Té una palmera (Phoenix
canariensis) que creix damunt de les arrels.

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Palma (Mallorca).
Ubicació: Al Jardí Botànic del Centre Cultural de la Misericòrdia de
Palma, a la via Roma.
Propietat: Consell Insular de Mallorca.
Descripció: El seu espectacular tronc, de més de dos metres de diàmetre, s’aixeca damunt una base d’arrels que fa més d’un metre
d’alt. El tronc es divideix en dues branques principals. La capçada
cobreix un diàmetre d’uns 35 metres. Arriba a una alçària total de
més de 20 metres.
Edat:150-200 anys.
És, amb el ficus del Cementiri, del més grossos de les Balears. A
més, es troba en molt bon estat de conservació i continua creixent.
Presenta pedres de l’antiga jardinera de decoració incrustades a la
base. Les arrels són llarguíssimes i s’han arribat a localitzar en
excavacions fetes a la Rambla.
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GARROVER DE SON MORA

LAGUNÀRIA DE LA LLOTJA

Espècie: Garrover, Ceratonia siliqua

Espècie: Lagunària, Lagunaria patersonii

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Porreres (Mallorca).
Ubicació: Es troba aïllat en un turonet, al final d’un alzinar estret, a
uns 300 metres de la carretera Porreres-Vilafranca, a l’altura del
km 3.
Propietat: Privada.
Descripció: Presenta dos troncs, un de 3 metres de perímetre i l’altre de més de quatre, amb cinc i quatre branques primàries, respectivament. L’alçària total de l’arbre és de 10 metres, amb una
capçada de 8 metres de diàmetre.
Edat: Més de 700 anys.
És l’únic garrover catalogat, que representa aquesta espècie tan
característica del camp balear. És molt difícil trobar garrovers tan
grossos com aquest i en tan bon estat. Al seu costat hi ha una sínia
i un grup d’oms.

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Palma (Mallorca).
Ubicació: Està situada dins un parterre en un escaire de l’edifici de
sa Llotja, al passeig de Sagrera de Palma.
Propietat: Ajuntament de Palma.
Descripció: Té una base molt eixamplada, amb tres contraforts
molt marcats i gran nombre d’arrels superficials. Amb la continuació dels contraforts es formen tres costelles que donen forma al
tronc. Té dues ramificacions principals.
Edat: Indeterminada.
És la lagunària més grossa de les Balears. De fet, no es coneix cap
exemplar de mides destacables com aquest. Tot i trobar-se en un
entorn urbà, té un bon creixement vegetatiu i gran floració, i normalment també gran quantitat de fruits.
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MATA DE SON JOAN ARNAU

OLIVERA DE CORT

Espècie: Mata, Pistacia lentiscus

Espècie: Olivera, Olea europaea var. europaea

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Sineu (Mallorca).
Ubicació: Es troba a la finca Son Joan Arnau, a 300 metres de la
cruïlla de Lloret; és al costat de les cases, dins un hort de tarongers.
Propietat: Promorent, SA.
Descripció: Arriba als 9 metres d’alçària. Té dos troncs d’1,70 m de
perímetre. Un està inclinat cap al nord-oest, uns 45 graus del terra;
presenta diversos bolets de soca i té tres ramificacions principals.
L’altre tronc, més curt, té tres ramificacions molt baixes; una toca a
terra. La capçada és compacta i ocupa uns 12 metres de diàmetre.
Edat: Centenària.
És la mata més grossa trobada a Mallorca i amb un bon estat de
conservació, amb una alta vitalitat.

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Palma (Mallorca).
Ubicació: A la plaça de Cort de Ciutat.
Propietat: Ajuntament de Palma.
Descripció: L’alçària total és de 6 metres. Destaca pel tronc, de 7
metres de perímetre i 2,5 d’alçària, amb quatre branques primàries. La capçada fa més de 7 metres de diàmetre.
Edat: 500-600 anys.
Va ser trasplantada el 1989, provinent de Pedruixella Petit
(Pollença), on ja servia de model a pintors i fotògrafs. El propietari,
en conèixer la destinació de l’olivera, la va regalar al consistori. En
aquell moment pesava 3-4 tones. Va rebrotar l’any següent sense
problema i es troba en bones condicions vegetatives. Només presenta algunes ferides causades pel trasllat, ja sanejades.
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OLIVERA ‘SA TRONA’ DE CA NA MARCA

PI DE SON CORCÓ

Espècie: Olivera, Olea europaea var. europaea

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Binissalem (Mallorca).
Ubicació: Es troba al nord-oest del terme, agafant el camí que
creua l’estació de tren, a un quilòmetre a la dreta i dins un olivar
poc treballat.
Propietat: Privada.
Descripció: Supera els quatre metres d’alçària. El tronc, de més de
6 metres de diàmetre, està recargolat sobre si mateix, amb gran
part de fusta seca. Presenta tres branques primàries.
Edat: Centenari.
Podria estar entre les 10 oliveres més grossa de Mallorca. El tronc
és buit. Presenta poca fructificació i una vitalitat baixa.

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Consell (Mallorca).
Ubicació: Es troba anant a peu pel camí de Son Corcó, uns 200
metres després de la via del tren a mà esquerra, dins un camp d’ametlers i garrovers.
Propietat: Privada (M. Antònia Salvà Fuster).
Descripció: Arriba als 24 metres d’alçària, amb un tronc de 4 metres
de perímetre. Té cinc branques primàries i una capçada que ocupa
un diàmetre de quasi 30 metres.
Edat: Centenària.
Destaca per ser un pi amb una gran capçada, aïllat enmig d’un
conreu. El 2003 es va detectar que el seu estat havia empitjorat
molt a causa de tempestes, que varen esqueixar-lo per diverses
parts; a més, havia sofert un atac de processionària i Tomicus.
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PI RAMUT DE BINIORELLA

ULLASTRE DE SON CORCÓ

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Espècie: Ullastre, Olea europaea var. silvestris

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Andratx (Mallorca).
Ubicació: Es troba a la zona urbanitzada de Biniorella (golf de
Camp de Mar), entrant per la carretera de Camp de Mar, a la part
alta del primer carrer a mà dreta.
Propietat: Promocions Ca Farri, SL.
Descripció: Fa més de 15 metres d’alçària, amb un perímetre a la
base del tronc de quasi 4 metres. La capçada, de forma ovoide, té 6
metres de diàmetre.
Edat: Més de 50 anys.
La seva singularitat ve de la gran quantitat de branques quasi verticals que creixen des de la mateixa base. Això és una malformació
causada per un fong, que no posa en perill l’arbre, però que el fa
diferent. Es troba en bon estat.

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Consell (Mallorca).
Ubicació: Davant les cases de Son Corcó, a un quilòmetre al nord de
l’estació de tren de Consell.
Propietat: Privada.
Descripció: Fa més d’11 metres d’alçària. Té tres troncs, un de principal, de quasi quatre metres de perímetre, i dos de secundaris, més
joves, d’1,4 metres de perímetre. La capçada és molt ampla, ja que
ocupa 15 metres de diàmetre.
Edat: Centenari.
Destaca per les dimensions considerables, per la forma arbòria.
Presenta un bon estat vegetatiu i de fructificació. Es va mantenir i
cuidar segurament per proporcionar ombra i fusta. Actualment té
un ús exclusivament ornamental.
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ALZINA D’ALFURÍ DE DALT

DRAGO DE L’ILLA DEL LLATZERET

Espècie: Alzina, Quercus ilex

Espècie: Drago, Dracaena draco

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Ciutadella (Menorca).
Ubicació: Situada a l’alzinar d’Alfurí, just al creuer de Cala Rilau i
Son Felip.
Propietat: Ministeri de Medi Ambient.
Descripció: Té un tronc curt, amb ramificacions baixes (tres de
principals i una de secundària), alguna molt horitzontal. Té 9
metres d’alçària i 4,6 metres de diàmetre del tronc, amb una
capçada molt ampla, que ocupa 23 metres de diàmetre.
Edat: 400 anys.
La singularitat li ve de les dimensions considerables i perquè
forma part d’un grup d’alzines que formen un bosquet, totes centenàries. Té algunes alteracions estructurals i vitalitat moderada,
ja que la capçada a la part nord està en regressió. Malgrat que
créix en un sòl arenós, s’ha desenvolupat amb força.

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Es Castell (Menorca).
Ubicació: Es troba al jardí del Llatzeret, aferrat a un mur que separa dues parcel·les.
Propietat: Ministeri de Sanitat i Consum.
Descripció: La capçada és ampla, amb 7 branques primàries, i té 8,4
metres de diàmetre. Té una alçària total de 4,5 metres.
Edat: Va ser plantat l’any 1928, per tant té quasi cent anys.
Tot i ser una espècie exòtica, és dels pocs exemplars grossos que hi
ha a les Balears, ben conservat i sense mutilacions i que ha crescut
in situ. Té algunes ferides lleus producte d’actes vandàlics. La
capçada té les fulles en bon estat i presenta abundant fructificació. Els dragos eren usats a la farmacopea històricament: la seva
saba era coneguda com a sang de drac.
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PI FELIP DE L’ILLA DEL LLATZERET

PI VER DEL RAFAL ROIG

Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Espècie: Pi ver, Pinus pinea

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: es Castell (Menorca).
Ubicació: Es troba al jardí del Llatzeret; a la part nord té un edifici i
un camí de marès hi passa just per davall.
Propietat: Ministeri de Sanitat i Consum.
Descripció: La capçada és molt ampla, amb quatre branques
primàries, i cobreix una superfície de 20,8 x 26 metres. Té una alçària total de 10,5 metres. La soca té un diàmetre de 3,6 metres. Una
de les branques està apuntalada.
Edat: 80-100 anys.
És un dels pins blancs més alts de Menorca. A més, n’és singular la
capçada, més ampla que alta, segurament a causa de l’efecte del
vent. Es troba en bon estat, però presenta processionària.

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Es Mercadal (Menorca).
Ubicació: Es troba en un costat del torrent que hi ha a uns 300
metres de la carretera Maó-Ciutadella en sentit Ciutadella, i a un
centenar de metres passat es Mercadal.
Propietat: Privada.
Descripció: Fa quasi 13 metres d’alçària. El tronc, de 3 metres de
perímetre, es bifurca a només un metre d’alçària, en dues branques principals. La capçada passa dels 16 metres de diàmetre.
Edat: Centenària.
Juntament amb els pins del Doctor Camps, aquest és un dels pins
vers més grossos de Menorca. Té una vitalitat moderada, amb
baixa producció de pinyes. Presenta processionària i també larves
d’escarabats.
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PI VER DE CAN BESURÓ

OLIVERA DE SA REINA

Espècie: Pi ver, Pinus pinea

Espècie: Olivera, Olea europaea var. europaea

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Sant Joan de Llabritja (Eivissa).
Ubicació: Devora el camí que va de Sant Miquel de Balanzat cap a
la finca de Can Besuró.
Propietat: José Palau Marí.
Descripció: Arriba fins als 12 metres d’alçària. El tronc, de quasi
quatre metres de perímetre, té tres branques primàries i moltes de
secundàries. La capçada ocupa un diàmetre de 25 metres.
Edat: Centenària.
És el pi ver més gros d’Eivissa; destaca per la gran extensió de la
capçada, que es troba girada cap al sud. Presenta una bona brotació i producció de pinyes.

Data de catalogació: 04/05/2004.
Terme municipal: Calvià (Mallorca).
Ubicació: Es troba a uns 200 metres al sud de les cases de Son
Hortolà.
Propietat: Privada.
Descripció: Té una alçària de quasi 8 metres, amb un perímetre de
tronc de quasi 9 metres i una base de més de 14 metres. Presenta
quatre ramificacions i una capçada de 10 metres de diàmetre.
Edat: Centenària.
És una de les oliveres més gr0sses de Mallorca. En destaca el tronc,
curt i molt ample, que és buit a l’interior. Per les dimensions, es
pensa que aguantava una estructura de branques molt més grossa
que l’actual. Sembla que el seu interior era un bon amagatall, on els
contrabandistes guardaven els seus productes (tabac, cafè, etc.).
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BELLAOMBRA DE CAN CONRADO

PINS DE PLANISSI

Espècie: Bellaombra o ombú, Phytolacca dioica

Espècie: Pi ver, Pinus pinea

Data de catalogació: 04/05/2004.
Terme municipal: Santa Maria (Mallorca).
Ubicació: Es troba en un jardí particular del poble de Santa Maria.
Propietat: Privada (família Conrado).
Descripció: Té una alçària total de quasi 9 metres. Té una base molt
ampla, de 12,4 metres de perímetre. La capçada té una mida de
més de 14 metres de diàmetre.
Edat: 50-100 anys.
Antigament aquesta zona estava oberta al carrer i els nins del
poble hi jugaven. Posteriorment es va fer el jardí. Fa uns 25 anys
l’arbre va perdre una branca i la putrefacció va generar una cavitat
a la base, que s’està recuperant amb teixit sa.

Data de catalogació: 04/05/2004.
Terme municipal: Banyalbufar (Mallorca).
Ubicació: Al camí d’accés a les cases de Planisi.
Propietat: Privada.
Descripció: Grup de quatre pins d’alçàries entre 10 i 13 metres, amb
troncs alts i nets, i perímetres que van dels 2,5 als 3,6 metres. Les
capçades de tot el grup tenen una mida de 27,5 metres de diàmetre.
Edat: Indeterminada.
Són un grup de quatre pins molt a prop un dels altres. Les capçades de tots formen en realitat una única capçada. Si es perdés un
dels exemplars, el seu espai aeri no podria ser ocupat pels altres, ja
que la seva fase vital no els ho permetria. Mantenen un bon estat
vegetatiu i de fructificació. Hi cria una parella de mussols banyuts
dins la capçada.
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MURTERA DE LES FUNDADORES

LLEDONER DEL CEMENTIRI

Espècie: Murtra, Myrtus communis

Espècie: Lledoner, Celtis australis

Data de catalogació: 04/05/2004.
Terme municipal: Palma (Mallorca).
Ubicació: Es troba a l’hort del monestir de la Puríssima Concepció,
de les monges caputxines de Palma.
Propietat: Clarisses Caputxines.
Descripció: Té una alçària de 6 metres, amb cinc troncs (un de sec)
de 2 metres d’alçària. La capçada cobreix una superfície de 7,9 x 6,4
metres. Té la base del tronc eixamplada, sense rebrots nous.
Edat: Més de 200 anys.
Es va protegir a iniciativa de la comunitat religiosa. Està aferrada a
una paret, de manera que la capçada creix cap la banda contrària,
amb forma d’ou. Té una plaga crònica de cotxinilla, però manté un
bon creixement i fructifica sense problemes.

Data de catalogació: 07/03/2005.
Terme municipal: Montuïri (Mallorca).
Ubicació: Es troba enfront de la porta d’entrada del cementeiri de
Monturi.
Propietat: Ajuntament de Montuïri.
Descripció: Té una alçària total de 16 metres, amb cinc ramificacions principals. El tronc té un diàmetre de 5,6 metres, i la capçada,
de 20.
Edat: Indeterminada.
Té una estructura perfecta, pel fet que s’ha desenvolupat sense
competència. Es troba en bon estat, malgrat que varen asfaltar el
camí on es troba, que abans era de terra. Presenta bona fructificació. Ha patit poques intervencions humanes.
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LLEDONERS DE SA CAMPANETA

LLEDONER DE LLUC

Espècie: Lledoner, Celtis australis

Espècie: Lledoner, Celtis australis

Data de catalogació: 07/03/2005.
Terme municipal: Puigpunyent (Mallorca).
Ubicació: Davant les cases de la possessió de sa Campaneta, que té
el camí d’accés a l’altura del kilòmetre 4 de la carretera EsporlesPuigpunyent.
Propietat: Privada.
Descripció: Grup de dos lledoners de gran estructura aèria i d’uns
18 metres d’alçària. El perímetre del tronc és de 4,6 i 3,2 metres, i
tenen 5 i 4 ramificacions, respectivament. Les capçades juntes
cobreixen una àrea de més de 24 metres de diàmetre.
Edat: Uns 400 anys.
Presenten nombroses ferides per l’esqueixament de branques a
causa del vent. Però, malgrat la maduresa, es troben en bon estat
fitosanitari i tenen una vitalitat moderada. Les seves fulles serveixen d’aliment per al bestiar.

Data de catalogació: 07/03/2005.
Terme municipal: Escorca (Mallorca).
Ubicació: A l’esquerra de la façana principal del monestir de Lluc,
dins la plaça on comença la pujada als Misteris.
Propietat: Monestir de Lluc.
Descripció: Té una alçària d’uns 16 metres, amb un perímetre de
tronc de quasi quatre. La capçada, ben estructurada i de forma
esfèrica, fa de diàmetre uns 22 metres.
Edat: Hi ha fotografies de fa un segle que el mostren tan gros com
ara. Entre 150 i 350 anys.
Té una alta vitalitat, malgrat que ja es troba en fase de maduresa,
amb bona fructificació. Aquest arbre ha donat nom al lloc on es
troba, la plaça del Lledoner, on se celebren actes festius tant religiosos com civils.
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