
SENDERS DE LA PALMA

Camí de Can Vidal

Flora
En el tram de camí de vianants trobarem un gran rou-
re, mantingut curosament durant el període construc-
tiu del mateix camí. Aquest serà l’únic punt d’ombra 
a partir de migdia durant l’estiu. 

En el tram forestal la vegetació és densa i de caràcter 
arbustiu i lianoide, custodiada per alts pins blancs 
amb peus aïllats de roures joves. En destaquem dos:

Marfull – Durillo  – Viburnum tinus
Arbust mediterrani 
que pot assolir as-
pecte d’arbre (fins 
a 7 m), amb fulles 
verdes tot l’any. 
Les seves fulles 
estan ben adap-
tades al clima sec 
de l’estiu; són co-
riàcies, de forma 
ovalada i de dis-
tribució oposada.
Floreix a finals de l’hivern o ja començada la primavera. 
Les flors són blanques, petites i agrupades en raïms. Els 
fruits, de color blau metàl·lic, maduren a la tardor.

Cirerer d’Arboç – Madroño  – Arbutus unedo 
Arbre d’àmplia 
distribució medi-
terrània que pot 
confondre’s amb 
un arbust, de fins 
a 10 m d’altura. 
Perenne, amb fu-
lles lanceolades, 
dures i brillants, 
trets adaptatius al 
clima sec estival.

Floreix entre tar-
dor i hivern i el seu fruit és una baia carnosa, de tacte 
granulat i aspre. Comestible en petites dosis, però indi-
gest si n’abusem.

Amb la col·laboració de:
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Camí de Can Vidal

1 hora

30 minuts

Fauna
El recorregut, en el tram forestal, allotja una extensa llis-
ta d’animals molt diversos, els quals podem observar amb 
més o menys freqüència en funció de l’estació de l’any.

Per destacar-ne algun, us proposem d’estar atents, ja que 
aquesta és una zona de trànsit constant d’esquirols. Si 
passegem tranquils podrem observar-los a les parts al-
tes dels pins mentre roseguen alguna pinya, però pareu 
compte que si ens descobreixen fugiran fent salts acro-
bàtics entre les branques. També podem descobrir-ne la 
presència amb les restes de pinyes ratades que veurem 
per  terra.

A més, observarem molts tudons sobrevolant les parts al-
tes de la pineda i un dels seus predadors més silenciosos 
i implacables, l’esparver.

La primavera també és una molt bona oportunitat per 
observar volades de papallones, coincidint amb la flo-
ració de les diferents espècies d’arbusts característics de 
la zona.

Blanqueta de la col Reina de la ruda

El camí de vianants connecta el nucli de la Palma 
amb la urbanització de Can Vidal a través d’un 

circuit circular.

Una part del recorregut transcorre pel camí 
de vianants paral·lel a la carretera BV-2421 i 
l’altre s’endinsa pel bosc. Aquest és pedregós 
en algun dels seus trams a causa de l’erosió dels 
materials vermellosos del terreny —argila—, que 
geològicament es remunten al període més antic 
de l’era secundària, i que reben el nom de “Bund 
sand stein” (roca d’arena vermella).

Patrimoni històric
En el tram forestal i a tocar del camí encara hi resta 
una construcció rural d’arquitectura mediterrània de pe-
dra seca, concretament una barraca, utilitzada en el seu 
moment com a refugi temporal davant les inclemències 
meteorològiques o per guardar-hi les eines del camp.


