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EXCURSIONS DEL GRUP DE SENDERISME 2017-2018
1a. excursió: 26 d'octubre de 2017

S'Esgleieta-Establiments-s'Esgleieta
Per comencar la temporada de sende-
risme, el nostre guia Biel Baile va pro-
gramar una excursió senzilla i no massa
llarga, pero la veritat es que va ser un
poc cansada, ja que va fer molta calor.
Comencárem a s'Esgleieta i passárem
per la urbanització de ses Rotgetes de
Canet. A continuado, entrárem a la
propietat de Son Mayol des d'on es veu
una panorámica de la serra de na Bur-
guesa; també várem veure unes grans
vinyes. Arribárem a la carretera que va
de Palma a Esporles i caminárem fins a
arribar al restaurant es Muntant. Dei-
xárem la carretera principal i agafárem
una carretera secundaria a l'esquerra, al costat del restaurant. Arribárem a la possessió de Sarria que
antigament també era una cavalleria. El casal es una mostra de les antigües cases senyorials rurals ma-
llorquines. Deixárem Sarria i passárem per la possessió de Bunyolí, situada dalt d'un turó des d'on es
dominen els bells paratges que l'envolten. Les cases daten de 1698.Des de Bunyolí agafárem el camí per
tornar a s'Esgleieta. Arribárem ben suats i un poc cansats, pero satisfets d'haver pogut gaudir d'un dia a
la natura i amb uns bons companys.

2a.EXCURSIÓ: DIJOUS, 14 DE DESEMBRE DE 2017
Caima ri-Binibona-Caimari

Comencárem fent una petita passejada peí poblé de Caimán que per-
tany, igual que Binibona, al municipi de Selva. Passárem per l'església
parroquial de la Immaculada Concepció, coneguda també com l'esglé-
sia nova. Passárem per la vella, on férem la foto de grup. Actualment
aquesta només s'utilitza per fer activitats culturáis i socials. Seguírem en
direcció cap a Binibona. Gaudírem de caminar per una zona agrícola i ra-
madera, contemplant la Tramuntana nord: puig deis Albellons, puig del
Castell, puig Tomir, etc. Binibona es un llogaret on hi ha una gran quan-
titat de cases completament restaurades, entre les quals destaquen,
per la seva importancia, les cases de Can Benei't i les de Can Furiós. Cal
assenyalar que a Binibona, per ser un nucli tant petit, hi ha una gran
quantitat de cases convertides en agroturismes. Retornárem a Caimán
peí camí que segueix cap a Moscari. Dinárem al restaurant ses Deveres
de Caimari de picada de frit de bolets, arrós brut, ensaimada amb gelat
i café. Acabárem la festa bevent herbes d'en Biel de Son Fuster, menjant
neules fetes per en Pedro Vidal i codonyat de na María Antonia Roig.
Cantárem unes quantes cancons, acompanyades de la música de l'acor-
díó d'en Tomeu Vídaí.
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S a . E X C U R S I O : 25 GENER DE 2018
Estellencs-Banyalbufar

Fou una de les mes concorregudes, ja que fó-
rem 36 senderistes que ni participárem. L'au-
tocar ens deixá a Estellencs, des d'on comen-
cárem a caminar en direcció a Banyalbufar per
la carretera. Aviat agafárem un camí a ['es-
querra per anar cap a la finca de Son Serralta.
Quan arribárem a les cases férem una petita
aturada per recobrar forca i per aixó berená-
rem una mica; continuárem peí camífins a ar-
ribar a unes barreres que ens indicaven que
comencava la finca de Plañida. Plañida actu-
alment es una finca pública que la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les liles Balears va
adquirir l'any 2009. Les cases son del segle XIV. Al cap d'uns 15 minuts de pujada trobárem una senyal
que indicava la font de s'Obi; la majoria deis senderistes l'anárem a veure. La font estava ben seca.
Continuárem pujant peí camí que anava a les cases de Plañida. Hi trobárem uns guardes forestáis
molt amables, que ens deixaren visitar una part de les cases. A la tafona, en Biel Baile ens va donar
una petita explicado del seu funcionament. Després de haver visitat les cases i haver fet la foto de tot
el grup, continuárem el camí passant per davant les cases de ses Cullidores. Devers les 14 hores ens
várem aturar per diñar i menjar llepolies (massa). Després cantárem unes quantes cancons. Acabada
la bauxa, continuárem fins a trobar una barrera que indicava que entrávem a la finca del Rafal, on
el camí es tornava molt estret i havíem d'anar alerta on posávem els peus. Passárem per davant les
cases del Rafal i várem veure que estaven totalment rehabilitades. Seguírem el camí fins que trobá-
rem una altra barrera que ens indicava que s'acabava la finca des Rafal. A una companya nostra se li
espanyaren les dues sabates i, per poder arribar a l'autocar, les várem haver d'embolicar amb cinta
americana. Quan sortírem del bosc, poguérem contemplar una panorámica fantástica: Banyalbufar,
els penya-segats, la mar i els ametllers ben florits.

4a.EXCURSIO: 22 DE FEBRER DE 2018
Orient-Castell d'Alaró-Alaró

Mentre l'autocar ens duia cap a Orient, plovia
i no estávem segurs de poder fer l'excursió.
L'autocar ens deixá abans d'arribar a Orient. Ja
no plovia. Agafárem un camí de carro que passa
per damunt de la mina de sa font d'en Tries, un
camí envoltat d'oliveres centenáries. Aviat el
camí de carro es converteix en un tirany molt
irregular i cada vegada mes empinat, la vegetació
ha canviat i h¡ ha alzines i pinar. El caminoi es
converteix en un camí empedrat amb molta
pendent que ens condueix al pía del Pouet, on
ens trobárem amb dos senderistes que havien vingut amb cotxe. Continuárem per un camí escalonat
i empedrat, enmig d'una espessa boira que no ens deixava veure la panorámica. Arribárem al
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castell d'Alaró i h¡ entrárem per un portal medieval
que es Túnica entrada. Després passárem per la torre
de Thomenatge, coneguda també peí Constipador. A

la part mes alta hi ha l'oratori de la Mare de Déu del Refugi,
de 1622, i l'hostatgeria coneguda peí nom de Cal Donat. Just
arribar a la part alta del castell, va comencar a nevar i a poc
a poc el paisatge va quedar completament blanc. Abans de
diñar, un grupet de senderistes va anar a veure uns aljubs
que daten de l'época musulmana. Dinárem, uns de paella de
bacallá i uns altres d'espatlla de xot. Després del café i un petit
descans, comencárem a baixar. Continuava nevant i havíem d'anar amb molta cura per no patinar. Era
molt agradable caminar mentre nevava i, si no estava gaire emboirat, poder gaudir d'un paisatge tan
bonic; i, mentre baixávem, es veía el poblé d'Alaró i les cases del Verger. El camí de baixada també
está bastant ben empedrat i acaba a una carretera asfaltada en molt mal estat, a prop de les cases del
Verger. Aquesta carretera va fins a Alaró. Nosaltres agafárem en direcció Alaró i de vegades deixávem la
carretera per agafar dreceres. L'autocar ens esperava al km. 18 de la carretera Alaró-Orient. Passárem un
dia fantástic: bona companyia, bon diñar, bona nevada, bon paisatge...

B a . E X C U R S I Ó : 22 DE MARQ DE 2018
Orient-Comassema-puig d'Amós-Orient

En principi hi havia 31 senderistes apuntáis pero,
a Thora de partir, només várem ser 23. Férem
l'excursió amb cotxes particulars. Era un dia
assolellat, pero bastant fred, ja que a algunes
muntanyes de la serra de Tramuntana hi havia neu
i, a mes, feia molt de vent que ens gelava les mans.
Deixárem els cotxes devora la carretera just sortint
d'Orient cap a Bunyola; agafárem el camí que va
a la finca de Comassema que es una propietat
privada i, per tant, várem haver de demanar permís al senyor Fortuny que es Tactual propietari. Camí
de Comassema, passárem per la finca de Son Vidal. Dins la finca els camps son plens d'oliveres. Hi ha un
safareig en funcionament que es un deis mes grans i uns jardins molt ben cuidats. Les cases actualment
s'utilitzen per celebrar esdeveniments: noces, comunions i festes. Deixárem les cases i travessárem un
torrent i caminárem al seu costat fins que el deixárem i anárem pujant. El camí, al principi, estava molt
espanyat i pie d'herbes. Trobárem un camí mes ampie i en bon estat. Passárem el portell que dona
entrada a Comassema d'AIt i aviat arribárem a una casa de cacadors, anomenada Can Tothom. Uns quants
senderistes decidiren quedar-hi i es varen encarregar de fer un bon foc per teñir un bon caliu i poder
torrar llonganissa, botifarrons, Ilom, pitera, etc. Els altres, que encara tenien mes ganes de caminar,
decidiren anar mes amunt fins a arribar al puig d'Amós. Camí del puig, trobárem una crui'lla i decidírem
deixar a la dreta el puig d'Amós i continuar cap a Tesquerra per anar peí pas de sa Genabrissa i veure la
panorámica del torrent d'Aumadrá i el camí que va cap al refugi deis Tossals. Després continuárem per
anar a veure una panorámica preciosa del puig Major i el puig de la Rateta, ben nevats. Un cop retornats
a Can Tothom, ja hi havia un bon caliu. Torrárem les viandes que dúiem i dinárem de bon gust. No
mancaren les herbes mesclades de Son Fuster d'en Biel Baile i les herbes seques de Roqueta, d'en Joan
Carbonell. Cantárem unes quantes cancons i aplegárem totes les nostres coses, retornárem ais cotxes i
cadascú cap a casa.
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63.EXCURSIO: 26 D'ABRIL DE 2018
Lluc-Pollenga, peí camí Vell

Sortírem de Palma 22 senderistes i en recollírem,
a Inca, 10 mes de la part forana. L'autocar ens va
dur fins al km 17,40 de la carretera que uneix Lluc
amb Pollenca. Allá agafárem el camí per anar a
les cases de Menut; deixant-les a la dreta, várem
continuar fins a Binifaldó. Aquesta possessió es
una construcció d'origen islámic que actualment
funciona com a centre d'educació ambiental. Les
cases están situades ais peus del puig Tomir que té
una altura de 1.082 metres. El dia va estar bastant
emboirat i feia un poc de vent; aixó va fer que l'excursió no fos gaire cansada i tampoc no suárem gaire.
Deixárem Binifaldó i continuárem el camí on hi ha plafons ¡nformatius sobre la flora de la zona, on
destaquen pins, estepa llimonera, mata i romaní. Cal destacar l'alzina d'en Pere. Es un exemplar fantástic
que l'any 1993 va ser catalogada com un arbre singular i que té uns 20 metres d'altura, 19 metres de
diámetre i una antiguitat aproximada de 500 anys. Continuárem el nostre camí passant peí collet de
Binifaldó, gaudint d'una magnífica vista de la badia de Pollenca acompanyats deis sons de l'aigua de les
distintes fonts. Baixárem per l'antic camí de ferradura fins a arribar a la font de Muntanya, on hi ha una
taula i bañes de pedra. Aquesta font, a través d'una canal, du l'aigua a les cases. Després caminárem
per un precios, on crida l'atenció que no hi ha quasi sotabosc. La zona era aprontada per fer carbó.
Arribárem a la valí d'en Marc i dinárem molt a prop de les cases de Son Grúa. Beguérem herbes seques
i mesclades, menjárem llepolies i cantárem cancons. A uns 200 metres d'on dinárem, ja ens esperava
l'autocar davall el pi de Son Grúa. La cara d'alegria d'uns quants senderistes va ser molt expressiva:
havíem caminat molt. Pujárem a l'autocar i arribárem a casa molt mes prest del que teníem previst.

GRUP DE SENDERISME A MENORCA - CAMÍ DE C A V A L L S
(21 al 25 de maig de 2018) jaume cuai Mora

El dilluns dia 21 de maig, un grup de 39 senderistes
de la Germandat sortírem amb el vaixell de
la Transmediterránia del port d'Alcúdia cap a
Ciutadella. Des d'allá, amb els cotxes particulars,
ens dirigírem a l'hotel Loar de Ferreries, lloc
d'estanca deis cinc dies. En total férem quatre
etapes, perqué el darrer dia, divendres 25, ja no
sortírem de ruta, ja que retornávem a Mallorca.
ETAPES:

Dilluns 21. Just arribats a l'hotel, ens assignaren
habitado i deixant les maletes ja comencárem la primera etapa.
Ferreries-castell de Santa Agueda-camí deis Aloes i Cala deis Aloes

6/7 quilómetres de dificultat fácil, excepte al principi fins al castell de Santa Águeda, on hi ha una bona
empitada.Amb els cotxes arribárem a l'antiga escola rural de Santa Cecilia, des d'on partírem a peu fins
al castell de Santa Águeda i seguírem fins a la Cala deis Aloes. El sender, sovint ombrívol, puja
de manera constant entre murs de pedra seca. Ens aturávem, de tant en tant, contemplant una
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magnífica vista de les planes i turons mes baixos.
Dimarts 22. Cala Tirant-BinimeMá

Distancia: 9,6 km. Temps estimat amb parades en punts
interessants, 4 hores. Dificultat, mitjana. L'etapa comenta
abans d'entrar a la platja de Cala Tirant, que gaudeix d'un
¡nteressant sistema dunar amb ¡mportants comunitats
vegetáis. Seguint el camí anam fins a la punta Negra.
Passam peí macar Gran i la platja d'en Patet i entram
a ('interior per anar a trobar la carrereta del far de Cavalleria. En haver passat la platja de Cavalleria,
seguírem cap a la punta d'en Ferragut i arribárem a la platja de Cala Mica. A partir d'aquí, el camí té el
pendent mes pronunciat de tota l'etapa. De totes maneres, no pujárem mes que 60 metres, aixó sí, amb
un fort desnivell per arribar al final de l'etapa, la platja de Binimel-lá.
Dimecres 23. Cap Artrutx-Cala'n Bosch-Son Saura-Cala'n Turqueta.

Distancia, uns 13 quilómetres. Temps estimat, unes 4 h. Dificultat, fácil Cala'n Bosch está a 11 km.
de Ciutadella. La platja té una longitud d'uns vuitanta metres i una ampiada mitjana de les mateixes
dimensions. Es de les mes freqüentades de la zona durant els mesos d'estiu. Cala'n Turqueta es una cala
verge que es troba ajustada, térra endins, aproximadament 400 m. amb una ampiada d'una mica mes de
10 m. Cala'n Turqueta brilla amb llum propia grácies al color turquesa que li dona el nom, amb una arena
fina i a unes roques blanques que possibiliten una imatge per quedar-se embadalits.
Dijous 24. Son Bou-Sant Tomás- Binigaus

Distancia 6 Km. Temps estimat, amb aturades, unes 2 hores i mitja. Dificultat, fácil. Aquesta etapa ens
permetrá endinsar-nos a la zona de costa baixa litoral, propia de la zona central de Menorca. Comencarem
a la platja de Son Bou, que es la mes extensa de Tilla, amb els seus gairebé 3 km. i una mitjana de 40
m. d'ampla d'arena. La platja de Sant Tomás es contigua a la de Sant Adeodat. Es una platja amb bones
condicions d'arena blanca i de suau entrant al mar. El dia 25 retornárem a Mallorca, contents deis dies
viscuts i amb ganes de tornar-hi.

RECORDAM
Donam el condol ais familiars deis qui ens han deixat recentment:

Miquel Puig, germá de Pepa Puig, setembre de 2017

Matilde Tello, sócia de la Germandat, octubre de 2017

M Rosa Otero, germana de M Pilar Otero, octubre de

2017.

Conchita Miró, sócia de la Germandat, novembre de

2017

Germana de Catalina Prohens, novembre de 2017

Ramón Puig, germá de Pepa Puig, desembre 2017

Belarmino Puente, soci de la Germandat, gener de 2018

Joana Martorell, sócia de la Germandat, febrer de 2018

Francisco Bisquerra, soci de la Germandat, febrer de

2018

M" Teresa Juan Molinas, sócia de la Germandat, febrer

de 2018

Juan Fontanet, pare de Francisca Fontanet, mar9 de 2018

Toni Bergas, soci de la Germandat, mar? de 2018

Toni Jaume, espós de Francisca Fontanet, maig de 2018

Ovidio García, espós de Margarita Janer, maig de 2018

Adela Ladaria, germana de Juana Ma Ladaria, juny de

2018

Carlos Pomar, espós de Juana Ma Ladaria, juliol 2018

Margarita Baile, germana d ' Isabel Baile, jul iol

de 2018

María Socias, mare de Martina Cladera, agost 2018


