
CAMI DE SA GUIA

Partint del port de la Savina, al
costat de la confraria de
pescadors trobam una petita
rampa que puja cap a un camí de
terra, el camí de sa Guia. Des
d’aquest primer punt podrem
gaudir, per una banda, d’una
bona vista de s’estany Pudent, i
per l’altra, de la mar i la
panoràmica de la platja des Cavall
d’en Borràs. 
La indústria salinera va estar en
funcionament a l'illa de
Formentera fins a principis dels
anys 80. S'estany Pudent jugava
un paper fonamental en el procés,
ja que actuava com a gran estany
preconcentrador de la sal, des
d'on passava l'aigua cap a les
salines d'en Ferrer i les salines 
 d'en Marroig.
El camí discorre entre un savinar
litoral sobre un sistema dunar molt
ben conservat i la primera línia de
costa. Aquesta part del litoral
presenta una alternança de petites
cales de roca amb platgetes
d’arena. A les caletes podem veure
grans munts de restes de posidònia
que la mar treu durant els
temporals. Aquestes resten tenen  

Camí de 
sa Guía - 
Pas des
Trucadors
D I F I C U L T A T :  B A I X A
D I S T À N C I A :  3 , 5  K M  A N A D A  
D U R A D A :  7 0  M I N
C O L O R :   V E R M E L L

Recomanacions: 

Es pot realitzar tan a peu com en
bicicleta (excepte l’últim tram, que
només es pot fer a peu). Els mesos
d'estiu és recomanable fer l'itinerari
a primera hora del matí o al solpost,
ja que pot fer molta calor i el camí
discorre per llocs sense ombra.
Partint del nucli urbà de la Savina,
aquest itinerari ens permetrà
recórrer l’antic camí que feia el tren
de la sal, continuant pels sistemes
dunars fins arribar al pas des
Trucadors.



SALINES D'EN MARROIG

Es tracta d’un conjunt d’estanys
saliners disposats de manera
allargada de sud a nord. Tenen
connexió amb s’estany Pudent per la
part més meridional, i amb els estanys
cristal·litzadors per la part més
propera al molí de sa Sal (al nord).
L'abandonament d'aquests estanys
ha permès que es doni la precipitació
de diferents tipus de sal que ha donat
lloc a una sèrie de comunitats
vegetals de gran rellevància i
exclusivitat, dominades per diferents
espècies del gènere Limonium. A més,
es tracta de la zona de cria del
picaplatges camanegre i de l’ànnera
blanca. Altres espècies també arriben
a aquesta zona per alimentar-se i
descansar. El recorregut de l’antic
tren de la sal acabava vora el molí de
sa Sal, també conegut com molí des
Carregador. En aquells temps, la
càrrega dels vaixells es feia des
d’aquest punt de la costa, a la qual
només podien arribar-hi petites
embarcacions. 

Es tracta d’un seguit de petites platges
d’arena blanquíssima i aigües
transparents, amb un sistema dunar
representatiu i ben conservat. La
primera línia està representada per una
progressió de plantes com el molinet, el
card marí, el rave de mar, la corretjola o
el borró. Més endins trobam un savinar
litoral. A la platja de ses Xalanes existeix
un pou de pedra seca del qual
antigament brollava aigua dolça. El
camí continua per la platja de n’Adolf
fins arribar a un puig des d'on es pot
contemplar la mar a banda i banda.
Continuem per l’estreta península fins
arribar al pas des Trucadors, una estreta
franja de mar de poca fondària, però
amb forts corrents, que separa l’illa de
Formentera de s’Espalmador.

un paper fonamental  en
l’establiment i l’equilibri de les
comunitats presents en aquesta
zona: d’una banda, protegeixen la
costa dels possibles temporals, i de
l’altra, són gairebé l’únic
aportament de matèria orgànica
que rebran les plantes de les
dunes. El trajecte continua el seu
recorregut al llarg de l’antic camí
de sa Guia, per on el tren de les
salines transportava la sal des dels
estanys saliners fins al port de la
Savina.

SES ILLETES
Un cop passat el molí de sa Sal, ens
endinsem en la zona coneguda
com ses Illetes. 


