
GIMCANA FAMILIAR

PER FORMENTERA

Descobreix els indrets preferits

d’en Trobi i la Tana

Sant Francesc

Punta Sa Gavina

Camí de sa Guia

Camí des Brolls

Far de La Mola

Far des Cap de Barbaria

Torre des Pi des Català

Camí de Sa Pujada

Molí Vell de La Mola

Cala Saona
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Visita un mínim de sis punts i llegeix el codi QR o fes una foto dels 
indrets per obtenir un obsequi a les oficines de turisme
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Uniu-vos a la gimcana



Al final del primer quart del segle XVIII, la capella de sa Tanca 

Vella ja quedava petita per a una població que augmentava 

progressivament. Per aquest motiu, es va demanar la 

construcció d'un nou temple, que seria dedicat a Sant Francesc 

Xavier, a l'arquebisbe de Tarragona Manuel de Samaniego, qui 

va autoritzar les obres que varen durar de 1726 fins a 1738.

A banda de la seua funció com a temple religiós, l'edifici es va 

plantejar com a fortalesa defensiva, en uns anys en què el 

record de la pirateria era encara molt present. Consta d'una 

única nau de planta rectangular, amb murs de dos metres de 

gruix que sostenen la volta de canó, sobre la qual es troba la 

casa del rector. La porta del temple està revestida de planxes de 

ferro, a més d'estar protegida per una tronera, a la qual 

s'accedeix des del cor.

Va ser declarada bé d'interès cultural, en la tipologia de conjunt 

històric, l'any 1996. 

1 SANT FRANCESC 2 PUNTA SA GAVINA

Sabeu què signifiquen les tres creus 
que s'observen a la façana de l'església 
de Sant Francesc Xavier?

Torre de defensa, relacionada amb la història de l’illa i les 

invasions pirates. Les torres o talaies de defensa són 

construccions de planta circular i forma troncocònica que es 

van aixecar al voltant de les illes Pitiüses entre els segles XVI i 

XVIII per poder tenir vigilada l’entrada de les naus 

desconegudes i pirates que hi havia en aquella època.

Normalment, tenien merlets i matacans per defensar-les. Una 

d’aquestes edificacions és la de punta sa Gavina, al municipi de 

l’illa de Formentera, dins de la finca de Can Marroig, sobre un 

penya-segat que domina la costa de Ponent.

Es compon d’un edifici troncocònic de dos pisos i plataforma 

amb parapet. No hi ha porta a la planta baixa, ni tampoc s’hi 

exposen peces d’artilleria de manera permanent.

Consell Insular de Formentera
Área de Turisme
Plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87

www.formentera.es

El projecte el va redactar Rafael Soler. Abans del Pla General de 

1967, ja es reclamava des del món de la navegació local que es 

construís un far en aquesta zona de les Pitiüses. Representa un 

típic far dels que es van aixecar durant la dècada dels 1970. 

Es va inaugurar el 15 de juny de 1972. L’any 1995, s’hi van 

instal·lar nous equips d’enllumenat alimentats amb energia 

fotovoltaica, però se’n va conservar l’òptica original. Va estar a 

càrrec dels tècnics residents al far de la Mola fins que va quedar 

deshabilitat. El far de Barbaria és el punt de llum més meridional 

de l’arxipèlag balear. 

A causa del seu protagonisme en diversos esdeveniments 

mediàtics, com ara la pel·lícula del director Julio Medem Lucía y 

el sexo i alguns espots publicitaris, s’ha convertit en un dels 

reclams turístics més destacats de Formentera. Està situat a 

l’enclavament menys poblat de l’illa, en un entorn rocós que li 

atorga una gran singularitat.

Una peculiaritat és que, des del far, es pot visitar la cova 

Foradada.

6 FAR DES CAP

DE BARBARIA

Fes-hi un cop d’ull i descobreix quina
costa es podria veure davant de la sortida 
al mar de la Cova Foradada

Per arribar a l’origen de l’erròniament anomenat camí romà, 

hem de viatjar enrere en el temps, fins a arribar a l’època 

medieval. En aquella època, sobre l’any 1200, va desembarcar 

al port des Caló un petitíssim grup de monjos agustins (motiu pel 

qual rep aquest el nom de port des Caló de Sant Agustí) i es van 

instal·lar en un monestir a l’altiplà de la Mola (es creu que per 

motius de seguretat), on vivien.

No obstant això, necessitaven baixar a terra ferma per 

proveir-se i ho feien per aquest camí, es camí de sa Pujada, ja 

que era la ruta més curta de comunicació. També hi baixaven 

per recollir aigua a es Pou des Verro, situat a es Caló, entre el 

nucli urbà i les antigues pedreres de la zona. La tradició oral 

associa el pou amb l’abeurador dels ramats dels monjos de Sant 

Agustí.

Encara que sembli que això ens queda molt lluny, no és pas així, 

ja que aquest camí es va utilitzar per comunicar-se amb la resta 

de Formentera fins a l’any 1920, quan es va construir la 

carretera actual.

La teva missió consisteix a aconseguir 
informació sobre el motiu pel qual aquest 
camí també s’anomena camí romà

La torre des Pi des Català és una de les quatre torres de defensa 

que hi ha a l’illa de Formentera, edificades entre el 1762 i el 1763 

als emplaçaments que va determinar el llavors capità general 

de les illes Balears Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, amb 

projecte de l’enginyer militar José García Martínez. Totes 

aquestes construccions s’utilitzaven amb finalitats defensives, 

principalment, de vigilància, fins al 1867.

Es tracta d’un edifici de planta circular, geometria troncocònica 

i organitzat en tres nivells. La planta baixa consta d’un polvorí i 

un espai més ampli on hi havia l’antiga escala de pedra que 

comunicava amb la cambra principal. S’ha aprofitat el forat que 

presentava el mur d’aquesta estança per deixar-hi l’entrada 

actual, que permet que l’edifici es pugui visitar.

(De novembre a maig, les visites s’han de concertar amb cita prèvia

per correu electrònic a patrimoni@conselldeformentera.cat)

Explora la torre i descobreix quin sistema 
de construcció s’utilitzava per fer front a 
una possible invasió

Agafa les teves arts d’exploració i esbrina 
quina zona es vigilava des d’aquesta torre

5 FAR DE LA MOLA

Es va edificar entre el 1859 i el 1861 seguint el projecte d’Emili 

Pou, i en va ordenar la construcció la reina Isabel II. Es va 

inaugurar el 30 de novembre de 1861. Se situa a la zona més 

allunyada i elevada de l’illa, a 192 metres sobre el nivell del mar. 

L’any 1970 es va electrificar i, per tant, se’n van substituir els 

llums de petroli. Diu la història que Jules Verne va escriure la 

seva novel·la Hector Servadac inspirant-se en l’illa de 

Formentera i el seu far, el far de la Mola.

Jules Verne se sentia molt atret per l’illa de Formentera i, en 

concret, per la seva forma. Plana i amb un pendent que arribava 

fins als penya-segats de la Mola, cosa que li feia pensar que es 

tractava d’una rampa de llançament d’alguna mena de nau. 

Una placa commemorativa de 1978, situada a prop del far, 

recorda que l’escriptor va convertir la Mola en l’indret on 

transcorre l’acció d’aquesta novel·la i que, segurament, el far 

també va inspirar la seva obra ‘El far de la fi de món’.

Busca el monòlit que hi ha davant del
far i esbrina què commemora

10 CALA SAONA

A la costa oest de l'illa predominen els penya-segats, tant de 

tipus alt (Cap de Barbaria) com esglaonats, que s'eleven entre 5 

i 10 metres sobre el nivell de la mar (entre la punta de sa Pedrera 

i la punta de la Gavina). Tanmateix, entre uns i altres 

penya-segats apareix una petita badia natural de gran bellesa 

paisatgística i aigües transparents. És cala Saona.

Cala Saona és una platja molt apreciada pels visitants de l'illa, 

especialment les famílies, ja que les seues aigües clares són poc 

profundes. A més, té un paisatge amb encant, ja que la platja 

està emmarcada per petits penya-segats i s'hi resguarden un 

gran nombre de varadors en bon estat, que són les casetes que 

aixopluguen les petites embarcacions de pesca.

Sabríeu dir quan varen ser declarats 
lloc d'interès cultural en la tipologia 
de lloc d'interès etnològic?

En una porció de territori tan petita com Formentera, en què els 

recursos terrestres i marins han condicionat notablement la 

vida a l’illa, la frontera entre valor cultural i valor natural sovint 

resulta difícil d’establir. N’és una prova l’amplitud del nostre 

patrimoni etnològic, que constitueix un veritable compendi 

d’aprofitament sostenible dels diversos recursos naturals. Entre 

aquest extens patrimoni destaquen els molins per elaborar 

farina.

La presència de molins està relacionada amb la importància 

que ha tingut el blat a l’illa de Formentera. Aquest cereal era un 

producte alimentari bàsic per a la població i, per convertir el gra 

en farina, s’empraven els molins. El Molí Vell de la Mola és un 

dels tres molins documentats al segle XVIII. A la romana de la 

maquinària hi té gravada la data del 1778, l’any en què es creu 

que es va construir.

Aquest molí està obert al públic.

+

Converteix-te en historiador o historiadora
i esbrina en quina època històrica rellevant 
de l’illa es va construir aquest molí

Formentera és una illa que, per als amants de la natura, sorprèn 

a cada pas. La seva situació estratègica, a cavall entre Europa i 

Àfrica, al bell mig d’una de les principals rutes migratòries del 

món, converteix l’illa en un punt important per a l’avifauna 

europea.

Els ecosistemes insulars destaquen, a més, per la seva 

singularitat extrema. Rutes verdes i observació de l’avifauna i la 

flora.

Quins ocells has vist dels que hi ha al 
catàleg d’ocells de Formentera?

Aquesta ruta comença a la població portuària de la Savina i 

recorre el passat saliner de l'illa. Partirem de ses Salines, font 

principal d'ingressos abans de l'arribada del turisme, passant 

per sa Séquia, el canal que es va construir per donar sortida al 

mar a les aigües estancades de s'Estany Pudent. Seguint pel 

camí de sa Guia, gaudirem d'un paisatge de savines (arbustos 

característics de l'illa), vegetació dunar i aigües turqueses. 

També apreciarem un pou de clot quadrat i capella de base 

rectangular, construït amb mur de pedra, morter de calç i arena 

de platja, íntimament relacionat amb l'explotació de les salines 

que servia com a reserva d'aigua per als treballadors i, quan 

s'esgotava la reserva d'aigua de pluja, també s'utilitzava per a 

màquines de vapor emprades en l'extracció de la sal. Tot i que 

se’n desconeix la data exacta de construcció, se situa entre 

finals del XIX i principis del XX.

La primera platja que trobam és es Cavall d'en Borràs, singular 

per les seues aigües cristal·lines que li confereixen un aspecte de 

piscina natural. A continuació, la famosa platja de ses Illetes, 

característica per les petites illes que li donen nom. Si ens 

animam, podem seguir caminant pes Trucadors, la llarga 

llengua d’arena on s'uneixen la cara est i oest de l'illa. És un camí 

que intercala passarel·les de fusta, arena i roques, amb la mar a 

banda i banda. En arribar al final, veurem l’illa vesina de 

s'Espalmador, continuació natural de Formentera.

Recorrent el camí de sa Guia, trobau el 
pou, descobriu-ne la posició i el nom

4 CAMÍ DES BROLLS

8 CAMÍ DE SA PUJADA

7 TORRE DES PI

DES CATALÀ

9 MOLÍ VELL

DE LA MOLA

3 CAMÍ DE SA GUIA


