Des de les can Marroig fins a la
costa, l’itinerari ens descobrirà la
diversitat i els valors naturals
d’aquesta finca pública. Les grans
cases de can Marroig, tot
dominant la planura de la part
baixa de Porto Saler, són el punt
de sortida d’aquest itinerari. Es
tracta d’una casa amb un gran
celler i dos pisos: el de dalt era el
dels senyors i el de baix era el dels
majorals. La finca, amb una
extensió aproximada d’unes 149
hectàrees, presenta un mosaic
d’ecosistemes
i
ambients
diferents, molts dels quals són
fruit
de
l’ancestral
relació
antròpica amb el medi.

Can Marroig Torre de la
Gavina
DIFICULTAT: BAIXA
DISTÀNCIA: 3,5 KM A/T
DURADA: 60 MIN
COLOR: TARONJA

CAMPS DE CONREU
Just enfront de la casa, prenem
un camí que discorre per antics
camps de conreu. En el límit entre
el bosc de savines i els camps de
conreu hi ha l’antiga era, temps
enrere envoltada per nombrosos
pallers. En aquests camps hi
predominen
les
comunitats
arvenses i ruderals, amb espècies
molt lligades a l’activitat humana.
Enmig d’aquestes plantes les
savines intenten recuperar els
seus antics territoris. A la finca de
can
Marroig
els
principals
conreus varen ser els cereals,
la vinya i les figueres. Al llarg del
recorregut
trobam
diverses
mostres de l’antic passat agrícola
i ramader. Enmig d’una gran feixa
roman encara l’estructura d’una
sénia per bombar aigua. Al costat
de la sénia hi ha un gran safareig.
D’aquest conjunt parteix un canal
que conduïa l’aigua a través dels
camps de conreu per gran part de
la finca. A pocs metres de la sénia
es pot contemplar la silueta d’un
antic molí aiguader, el molí Petit
de can Marroig, que encara
conserva part de l’estructura de
l’arbre i el velam

ZONA LITORAL

El camí continua recorrent els
extensos camps de conreu de la
finca, actualment en desús però
amb un paper ecològic fonamental,
ja que són ecosistemes en
recuperació molt importants per a
nombroses espècies d’aus de tipus
estepari, com ara la terrola, la
terrola capelluda o el xebel·lí.
També trobem altres elements de
l’activitat agrícola de la finca. Al
costat del camí hi ha el molí Gros,
que va ser excavat en sòl de marès i
formava part d’un complex hídric,
juntament amb un gran safareig i
unes mines.

El
molí
ha
perdut
tota
l’estructura de l’arbre i el velam, i
la torre —per la seva naturalesa
maresenca— es troba en molt
mal estat. En aquest tram la
vegetació es torna molt més
boscosa, i durant bona part de
l’itinerari passem per la zona més
protegida i ombrívola del pinar
que caracteritza gran part de la
finca pública. Unes de les
comunitats més peculiars i que
caracteritzen àmplies zones
d’aquesta reserva natural són les
formades
per
plantes
aromàtiques, com ara el romaní i
la frígola.

Tot continuant pel camí del pinar
arribem a una zona més oberta, on la
vegetació canvia radicalment. Ens
trobem davant d’una gran plana
pedregosa i amb vegetació pròpia de
penya-segats litorals. Hi ha savines
de poc port, crescudes sota la
influència del vent de la mar, carregat
de sal. Altres espècies com les
saladines o l’herba de Sant Joan
aporten petits matisos de color a
l’enorme extensió de pedra. Des
d’aquest punt podem contemplar la
silueta de la torre de la Gavina,
construïda entre els anys 1762 i
1763. Des d’aquesta torre es manté
el contacte visual amb les torres de
sa Guardiola (s’Espalmador), de
Punta Prima (es Pujols) i de ses
Portes (Eivissa). En aquest punt
comença el recorregut de tornada. El
camí ens conduirà a prop del racó
des Banc, zona de refugi per a petites
embarcacions.
Progressivament
tornem a endinsar-nos en la zona
boscosa. Ja ens acostem al final del
recorregut, la casa de can Marroig .

