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El camí del port a s’Espalmador
Començarem l’itinerari al punt de trobada habitual, l’oficina d’informació del parc. Després d’haver superat la primera pujada, a l’esquerra veurem una creu de dimensions considerables instal·lada en

Camí de pujada a na Picamosques
Avenc des Frare

memòria de l’amo en Damià Sunyer, arrendatari, pagès, encarregat de
proveir de petroli el far de l’Enciola, cantiner i telegrafista de Cabrera
des de 1914, i dels seus fills Joan i Gaspar, fets presoners el 31 de
juliol de 1936 per la tripulació d’un submarí del bàndol republicà,
que aparegué a l’illa i els traslladà a Menorca on foren afusellats dies
més tard.
Seguint el camí trobarem el parc fotovoltaic i la benzinera, a l’esquerra, i el caló de ses Agulles, a la dreta.
Més endavant, sobre un turonet, dominant la badia, trobarem la capella dedicada a santa Peronella, L’esglesieta, bastida en una parcel·la
de 6.300 m2, cedida a l’Església per Sebastià Feliu. El 1911, Emili Sagristà Llompart, vicari de l’església filial de Cabrera, exposà al bisbe
de Mallorca la necessitat de construir un temple. Finalment, el 1915
els estadants de la colònia de Vil·la Cristina, que era el nom que rebia
l’assentament agrícola establert a Cabrera, els pescadors, els faroners
i els militars de l’illa tenien un lloc per poder oir missa. Actualment
forma part de les instal·lacions que el Ministeri de Defensa manté a
l’illa, ja que foren expropiades les terres a l’Església i a la familia Feliu
el 30 de juny de 1916. La capella també rep els noms de cas Rei o sa
Vicaria.

Just passada l’esglesieta trobarem els antics barracons militars. Com
hem comentat abans, la presència militar durant el segle xx ve marcada per l’expropiació de l’arxipèlag, decretada per la Reial Ordre
de 7 de juliol de 1916, a la família Feliu per la quantitat de 362.148
pessetes. La construcció del campament és
del començament del
decenni de 1970. Actualment els barracons alberguen oficines del parc
i residències dels treballadors del parc, grups
científics i personal militar. De tots els edificis en
destaca un, que no té els
trets característics d’una

Caló des Forn

Capella de santa Peronella

Per fer aquest recorregut heu de dirigir-vos a l’oficina d’informació
del port de Cabrera per sol·licitar el servei de guies i per informar-vos
dels horaris, ja que poden variar segons l’època de l’any i la disponibilitat de guies.
Es tracta de l’ascensió al punt més alt de l’illa de Cabrera (172 m) des
del qual tindrem unes espectaculars vistes del port, el cap de Llebeig
i el far de l’Enciola.

Iniciem l’itinerari sortint del port, punt de desembarcament obligat
per a les embarcacions turístiques, i en el qual hi ha un conjunt
de construccions de les quals destaquen l’oficina d’informació, la
cantina, el refugi de pescadors, la comandància, el dispensari mèdic
i l’antic forn militar.

Del camí del port a s’Espalmador

Itinerari guiat
Durada aproximada: 3 hores
Distància del recorregut: 11 km
Nivell de dificultat:
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El castell amb la badia de Cabrera als seus peus

Boix (Buxus balearica)

construcció militar. És l’antiga
casa de la família Humbert, els
propietaris de Cabrera anteriors als Feliu.
Continuant l’excursió en direcció a sa Platgeta passarem per
les cases de cas Pagès i el mollet
de sa Madona, anteriors a 1860.
És perfectament conegut que la
principal activitat duta a terme
a Cabrera era la pesca, però
també se n’hi feien d’altres d’agrícoles, ramaderes i forestals, que han
deixat vestigis ben interessants.
Cas Pagès estava ocupada per les famílies arrendatàries de les terres
i els missatges que s’encarregaven dels sementers de conreu de secà i
del bestiar (porcs, ovelles i cabres). El nucli està integrat per una casa
pagesa mallorquina de dos aiguavessos, l’era, les pallisses, el molí de
sang o fariner, les solls i el mollet. Durant els darrers quaranta anys les
cases han estat ocupades per en Joan Vidal (es Pagès), la seva esposa
Maria i la seva família, que arribaren a Cabrera l’any 1968.

A l’àrea de sa Platgeta hi ha els tres punts arqueològics de màxim
interès del recorregut, les restes del campament dels soldats francesos empresonats a l’illa, la necròpolis dels monjos bizantins i les
piques de salaons, probablement d’època romana. A prop hi ha el
coll d’una cisterna i unes piques que servien per abeurar el bestiar;
es recollia l’aigua que arribava pel canal de ses Figueres. També n’hi
arribava mitjançant la filtració d’aigua de la mar a través de les parets de marès del pou.
Si ens fixem en l’àrea terrestre de sa Platgeta i s’Espalmador veurem
que estan desforestades o amb vegetació dispersa i que hi ha restes
de parets, murs i tancaments que impedien l’accés del bestiar als
conreus de secà d’aquests sementers.
La pujada a na Picamosques
Quan hem deixat el camí del far de l’Enciola iniciarem la pujada. El
primer element que crida la nostra atenció és un forn de calç en el
qual s’han realitzat treballs de consolidació. Més endavant tindrem
unes vistes espectaculars sobre un altre forn, és el que dóna nom al
caló des Forn. Amb aquests dos exemples, i la troballa de nombrosos
rotlos de sitja, tenim l’evidència de la pràctica d’activitats relacio-
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Creu dedicada a l’amo en Damià Sunyer
i els seus fills

nades amb el bosc i la garriga, com són l’elaboració de calç i carbó.
La ubicació d’aquests elements en zones determinades sempre tenia
en compte dues condicions: que fos fàcil proveir-los de matèries primeres (llenya i roca calcària) i que hi hagués un bon accés per poder
transportar el carbó i la calç obtinguts. El segon forn està arran de
costa, de manera que era bo de fer arribar-hi i carregar les embarcacions, per dur la calç i el carbó a Mallorca, on eren venuts.
Progressivament i seguint l’ascensió, el paisatge va canviant. Així
passem d’una garriga arbustiva amb predomini de mates (Pistacea
lentiscus), ullastres (Olea europaea) i savines (Juniperus phoenicea)
a una vegetació molt més dispersa i oberta i adaptada a unes condicions molt adverses de vent, insolació, escasses pluges i substrat
molt pobre, on les espècies predominants són el romaní (Rosmarinus officinalis), l’estepa joana (Hypericum balearicum), que donen

a la part final de l’itinerari un aspecte desolat.
Al darrer tram, el camí queda molt perdut en una àrea rocosa coneguda popularment com «dent de ca» (formació càrstica o lapiaz).
Al cim, coronat amb el vèrtex geodèsic, on podrem gaudir d’unes
vistes magnífiques, trobarem alguns exemplars de boix (Buxus balearica). El retorn cap al port el farem pel mateix camí.
Ses muntanyes de Cabrera
són ses més altes del món
i de tan altes que són
s’hi fa mollera roquera.
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