
SENDERS DE LA PALMA

Camí de Can Pongem

Regidoria de Medi Ambient

Fauna
Al llarg del recorregut podem observar evidents 
signes de vida animal, principalment els cants 
dels ocells, que amb una mica d’atenció podrem 
distingir-ne una gran varietat. Podem observar 
els 5 tipus de mallerengues presents al municipi 
(mallerenga carbonera, m. blava, m. emploma-
llada, m. petita i la m. cuallarga), l’omnipresent 
pit-roig, el cridaner gaig i l’espantadissa merla. 
El tudó i els tallarols (capnegre i de casquet) 
també omplen de sons aquest bosc.

Patrimoni històric
Presents al llarg del recorregut trobarem les ba-
rraques i els marges  de pedra seca   senyal d’un 
passat agrícola. 
La font de can Pongem saciarà la set al final 
de l’excursió mentre descansem sota els roures i 
plataners i des de la masia de can Pongem tin-
drem una bonica vista del poble de la Palma.

Flora

Olivera – Olivo – Olea europaea
Arbre tradicionalment destinat per  a l’obtenció 
d’olives i el seu derivat tant preuat, l’oli. 
L’escorça és de tonalitats grisoses i les fulles  
perennes, de forma lanceolada i color verd in-
tens per l’anvers i blanquinós pel revers.  En tro-
barem forces i alguns d’ells de gran mida.

Llentiscle – Lentisco  – Pistacea lentiscus
Arbust molt comú al sotabosc mediterrani, pot 
atènyer els 3 metres d’alçada però en realitat es 
un arbre que podria assolir els 6 metres. Els seus 
fruits son de color roig que al anar madurant es 
tornen negres.

Pi pinyer – Pino piñonero  – Pinus pinea
Apareix en els espais antigament ocupats per 
camps de conreu. 

Té l’escorça blanquinosa, les fulles curtes i estre-
tes, i la capçada esclarissada. Juntament amb el 
pi blanc podem trobar brolles de romaní i bruc.
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Camí del bosc de Can Pongem

1 hora 15 minuts

35 minuts

El camí del bosc de can Pongem és un 
itinerari tranquil i proper al nucli urbà que 

permet gaudir d’una passejada en família 
mentre contemplem les antigues feixes 
agrícoles i les seves barraques de pedra seca 
així com la font i la masia de can Pongem.

Transcorre per una pineda amb un frondós 
sotabosc i entre aquest, encara s’hi conserven 
oliveres i garrofers, que refugien a gran 
varietat de fauna.


