HISTÒRIA

SA DRAGONERA
ÈPOCA TALAIÒTICA
ÈPOCA ROMANA
La Necròpolis trobada en Es Lladó fa pensar que
s'utilitzes l'illa per fer enterraments durant
aquesta època.

Hi ha indicis de poblat talaiòtic en un mur de
Tramuntana, que no han estat prou estudiats.

>902
Suposada població permanent o visites
esporàdiques freqüents, bàsicament per
proveïment d'aigua dolça.

1229
Jaume I conquereix Mallorca i utilitza sa
Dragonera per preparar l'atac.

1232
El Llibre del Repartiment de Mallorca otorga la
propietat al Bisbat de Barcelona.

1342
Documentada un lloc de vigia a na Pòpia.

S. XIV-XVIII
Incursions corsàries.

1581
Construcció de la Torre de na Pòpia.

1811
Propietat de la Família Villalonga.

1585
Construcció de la Torre de Llebeig.

1850
Construcció del Far de na Pòpia i enderrocament
de la torre.

1880
Descripció de l'Arxiduc Lluís Salvador al
Die Balearen.

1934

1910
Entra en funcionament el Far de Tramuntana i el
Far de Llebeig.

Joan March Ordinas compra l'illa.

1939
1941
Joan Flexas de s'Almudaina -en Verga Petitadquireix l'illa i converteix part de les garrigues en
terres de conreu, construint marjades i modificant
el paisatge de la zona des Lladó. Durant anys, l'illa
és el cau de nombrosos amagatalls de contraban
que posteriorment es transporta a Mallorca.

1984
Després d'una intensa campanya ecologista,
l'Audiència Nacional decreta la impossibilitat de la
urbanització.

La família Villalonga recupera la propietat.

1974
L'empresa PAMESA compra l'illa amb la intenció de
construir-hi una urbanització amb 1.200 habitatges
per a 3.600 persones, així com un port esportiu als
Calafats per a 600 embarcacions.

1987
El Consell de Mallorca compra l’illa de sa Dragonera.

26 DE GENER DE 1995
El Govern Balear declara sa Dragonera, el
Pantaleu i sa Mitjana Parc Natural mitjançant el
decret 7/1995 de 26 de gener.

ACTUALITAT
A partir d'aquest moment, aquest espai, pel qual havien
lluitat un gran nombre de persones, va veure
assegurada la seva conservació definitiva, perquè pugui
romandre a la memòria de tots nosaltres i de tots
aquells que, en un futur, gaudiran d'aquesta illa.

