
SENDERS DE LA PALMA

Camí estret o camí ral

Flora

Ginesta - Retama de color -  
Spartium junceum
D’origen mediterrani, habita en prats secs, bro-
lles i màquies. Pot assolir els 5 metres; molt 
ramificat amb branques d’aspecte junciforme: 
verdes i aparentment sense fulles. Les flors són 
grans, d’un groc molt viu i surten a la part  de 
dalt de les branques, floreix al final de la prima-
vera. Els fruits tenen forma de llegum i enne-
greixen quan maduren. A la Palma, per Corpus, 
s’utilitzava aquesta flor per adornar part de les 
catifes al carrer

Flor d’abella - Abejera - Ophrys apifera
Orquídia que habita en zones herboses i relativa-
ment humides, amb tija alta i cilíndrica, d’uns 30 
cm. Fulles basals petites, ovalades i apuntades. 
Les flors neixen separades en nombre d’entre 4 
i 6. Especialitzada en atraure les abelles mascle 
de l’espècie Gorytes perquè pol·linitzin la flor. 
Floreix d’abril a juny. 

Espígol - Espliego - Lavandula sp.  
Planta arbustiva, comuna al pla de Sant Joan i 
que creix fins a prop d’un metre, amb fulles allar-
gades i fines recobertes d’un polsim blanquinós; 
les flors són de color blau violaci, agrupades en 
forma d’espiga. Cal destacar-ne l’ús terapèutic, 
com la neteja de llagues i ferides gràcies als 
seus poders antisèptics. 

Romaní - Romero - Rosmarinus officinalis 
Creixen brolles de clima mediterrani. Pot crèixer 
fins a 1,5 metres, de fulla perenne i molt 
aromàtic. Les flors són de color verd fosc per 
l’anvers i blanquinós per revers. Floreix tot l’any 
a causa de la bonança del clima. Té un efecte 
tonificant en la circulació sanguínia i al siste-
ma nerviós gràcies a les propietats medicinals; 
també s’utilitza com ambientador natural i a la 
cuina és un condiment extraordinari que incre-
menta el gust del menjar.
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Camí ral

1 hora 30 minuts

30 minuts

Fauna
En aquest espai obert s’alimenten rapinyaires com 
l’aligot, l’esparver, el xoriguer o l’astor gràcies a 
l’elevat nombre de micromamífers (ratolins, rates, 
mussaranyes,...)  i conills. Aquesta abundància 
d’aliment també afavoreix la presència de guineus, 
habituals de les zones ermes. Els senglars també 
hi són presents, i n’és fàcil trobar-ne les petjades.
A la Riera de la Palma encara hi podem trobar tor-
tugues de rierol, autòctona i en regressió a causa 
de l’alliberament indegut de tortugues de flori-
da, les quals els fan competència per l’hàbitat i 
l’aliment. Si ens atansem en silenci sota el pont de 
l’autovia B-23 les podrem observar, durant l’estiu, 
prenent el sol vora l’aigua. 

Patrimoni històric
Tal i com es pot observar al llarg d’altres senders, 
també queda ben palesa la presència de l’art de la 
pedra seca al camí Estret. Al llarg de la major part 
del recorregut anirem acompanyats d’aquesta tra-
dicional i antiga cultura, els murs de pedra seca. 
Si ens desviem del camí podrem trobar barraques 
de pedra seca i altres construccions pròpies de 
l’agricultura tradicional.
Però l’element més representatiu d’aquest espai 
és, sens dubte, l’ermita de Sant Joan del Pla, 
D’aquesta capella románica, possiblement d’origen 
pre-romànic, només s’han trobat citacions tarda-
nes, cap del moment en què degué ser construïda, 
poc abans del mitjan segle XI. 

La capella és d’una sola nau, amb coberta de volta de 
canó i un arc toral de mig punt que la parteix en dues 
parts desiguals. La nau és capçada en tota l’amplada per 
l’absis semicircular decorat amb arcuacions llombardes.
Des del març de 2011 i fruit d’un conveni de donació amb 
l’antic propietari, el Sr. Joaquim Llopart-Mascaró, l’ermita 
esta en terreny municipal. 
Sens dubte és el monument més notable i antic del terme.

El recorregut transcorre pel bell 
mig del Pla de Sant Joan, i no 

té caràcter circular, s’hi ha d’anar 
i tornar. Això ens permetrà, encara 
més,  adonar-nos i gaudir de la 
bellesa d’un espai especial, amb 
una diversitat faunística i botànica 
única en el terme municipal.

El camí és accessible per a tothom, 
pràcticament pla, fet que ens farà 
més agradable la passejada.


