
40  APLEC  EXCURSIONISTA  DELS  PAISSOS  CATALANS
DIES : 28 d’Octubre al 2 de Novembre 2016
PARTICIPANTS : Ramona Figuerola i Pere Ollé 

En representació de la nostra Secció, hem participat en el XL Aplec Excursionista
que aquest any s’ha celebrat a Mallorca, al poble d’Esporles, sota mateix de la
Serra de Tramuntana.
Bona organització, amb un recull d’excursions aptes per tots els nivells.

EXCURSIÓ DIA 29/10/2016. CAMI DE L’ARXIDUC
DISTANCIA 23’100 KM, DURADA 7 HORES
Ens  traslladem  amb  Bus  fins  al  Poble  de  Valldemossa,  des  d’on  comencem
l’excursió, encara fosc ens posem a caminar, ens endinsem al bosc per una pista
que ens condueix al camí dels cairats.
Després  d’un  fort  pendent  assolim  el  camí  de  L’Arxiduc,  punt  més alt  de  la
sortida d’avui.
Les vistes són impressionants. A banda i banda de la serra la costa es mostra
amb tota la seva esplendor, tot i que ja una mica de boira, ens deixa veure el

perfil de la Roca Foradada a la banda de Deià.
El dia és ventós i la sensació de fred en deixa notar. 

Una mica d’història del camí: 
La figura de l’Arxiduc Lluis Salvador va representar per Mallorca i més
concretament per aquesta zona comprant la seva primera propietat
l'any 1867, va quedar tant prendat de l’illa que mai se’n va poder
deslligar, la seva primera finca va ser Miramar.
L’arxiduc va comprar nombroses finques a Valldemossa i  Deià,  va
construir nombrosos miradors i arranjar els camins, amb la filosofia
de  donar  a  conèixer  el  paisatge,  el  camí  que  trepitgem  és  una
magnífica mostra.

Continuem la ruta i baixem al Pla des Pouet, amb poc més de mitja
hora som a Valldemossa, aquí ja part del grup que es queda, donat
que l’excursió es pot fer amb dos trams i hi ha gent que sols ha fet el
primer.
Nosaltres continuarem fins a Esporles,  abans de continuar, fem la
visita  a  la  Cartoixa  on  podem  gaudir  de  les  explicacions  d’un
historiador  que  ens  dóna  tota  classe  d’explicacions  i  ens  fa  una
petita guia dels moradors de la Cartoixa de Valldemossa. Tot ens ha
servit per fer un petit descans, continuem la caminada endinsant-
nos per un bosc d’alzines per començar el retorn a Esporles.



Aquests boscos ha estat amb explotació fins fa ben poc, per la gent que feia de carboners i calcines, en el
recorregut hem pogut veure diferents pous de calç i també carboneres.
Sempre per dins el bosc, fem l’última pujada fins a la mola de Son Pacs, a partir d’aquí ja baixem, passem per
la vora de la mola de Son Cabaspre, sempre entre marges de pedra seca.
Els darrers 4 kilòmetres ens toca fer-los per asfalt, fins a arribar a Esporles. 

EXCURSIÓ DIA 30 MIRAMAR I SON MARROIG.
RECORREGUT:  17’400  Km.  DESNIVELL  POSITIU:  696  METRES.
DESNIVELL NEGATIU: 800 METRES
Comencem l'excursió des de Valldemossa, pugem fins a l’Ermita de
la  Trinitat,  on  encara  i  ha  ermitans,  és  la  darrera  habitada  per
monjos a Mallorca,  com avui  és  diumenge i  han baixat  a misa a
Valldemossa no podem visitar l’ermita per dins, segons ens diuen
els guies, té uns patis i jardins molt bonics, d’on ja unes magnífiques
vistes de la costa Nord, del que sí que podem gaudir és de l’hortet
que treballen, veritablement és un jardí,
Continuem fins a les Ermites Velles direcció als miradors d’Es Verger
i  d’Es  Tudons,  d’on  gaudim  de  les  boniques  vistes  de  la  costa.
Passem per la cova on va viure el Beat Ramon Llull. Baixem fins a
Miramar on fem la parada reglamentaria per esmorzar. Ja fet l’àpat
de  rigor  ens  espera  un  historiador  i  ens  dóna  tota  classe
d’explicacions vers el Beat i L’Arxiduc, ens continuem movent per les
seves possessions, diria que en el transcurs de les explicacions de
l’historiador  algú  que altre  va fer una “ca besadeta”  tot i  que la
cultura mai fa mal.
Tot  seguit  baixem  per  un  camí  que  ens  porta  a  una  antiga
hostatgeria,  també  propietat  de  L’Arxiduc,  on  la  gent  hi  podia
romandre  un  màxim  de  tres  dies,  se’ls  donava  menjar  i  dormir
gratuïtament.  Des  d’aquí  baixem  fins  al  petit  port  natural  de
S’Estaca,  amb  unes  cases  de  pescadors  del  tot  originals  i  molt
boniques.

Algú del grup aprofita per donar-se un
bany, el dia és calorós i el sol es deixa
notar.  Descansem  una  estona  gaudint
del  bonic  paisatge  i  alguna  que  altra
“donzella”  que  també  pren  el  bany.
Seguim el camí arran de mar, com ja és
hora de dinar, fem parada molt prop de
l’aigua, el camí és pedregós però bonic.
Continuem sempre per la vora de la mar
pujant  i  baixant  rocs  de  considerables
dimensions,  travessar  aquest  tram  ens
porta una hora, val a dir que el camí és
pràcticament inexistent.  Ja passat el tram de mar,  toca pujar fins a Miramar,
sempre tenim Sa Foradada davant. La pujada és per pista, sempre amb bones
vistes i continuant amb els miradors en els punts més estratègics.



Tot el territori que avui hem trepitjat el va comprar L’Arxiduc i els
camins i  miradors construïts  per gaudir  de les vistes.  Acabem a
Son Marroig, on ens esperem per veure la posta de sol.
Excursió molt bonica, amb  final espectacular posta de sol.

EXCURSIO DIA 31 – CAMIS DE CORREU I PESCADORS
RECORREGUT:  24’300  Km,  DESNIVELL  POSITIU:  852  METRES,
DESNIVELL NEGATIU 853 METRES.
DURADA 6 HORES 
Avui ens ha tocat un guia una mica sergent, doncs abans de sortir
ens ha deixat clar que el guia és ell i que tots hem d’anar al seu
darrere, prohibit que ningú es posi al seu davant, amb un castellà
perfecte. 
Sortim d’Esporles pel camí des Correu, que com be el seu nom diu
es  feia  servir  antigament  per  portar  el  correu  entre  Esporles  i
Banyalbufar. És un camí empedrat, d’origen medieval documentat
des de l’any 1401.
Deixem enrere les últimes cases d’Esporles i ens endinsem per un
alzinar i el camí sempre pel costat de la carretera, que travessem
vàries vegades, ens porta fins a Banyalbufar.
Travessem  el  poble,  anem  cap  al  camí  des  Pinar  de  Baix,  aquí
agafem un senderó que puja per entremig d’una finca particular,
fins a trobar un camí més ample vorejat de pins que ens portarà fins
al  Port  des  Canonge,  com anem  paral·lels  al  mar  gaudim d’unes
bones vistes de la costa.
Aquesta zona te diferents amagatalls de contraban, comptem amb
l’explicació de la persona que ha fet un llibre detallant la història
dels contrabandistes i els seus amagatalls, ens ensenya un que està
prop del camí.
Passem per Corral de Fals, trobem les balmes on es trobaren restes
d’enterraments de l’època pre-talaiòtioca, es van trobar esquelets
amb  diversitat  de  peces,  collars,  capses  fetes  d’os,  punyals,
polseres, etc.
Arribem  al  Port  des  Canonge,  anem  un  tros  per  carretera  fins  a

trobar  el  camí  de
Pescadors,  trossos  encara
conserven l’empedrat, una
forta pujada ens porta fins
a  l’esplanada  Mirant  Mar,
gaudim  d’unes  bones
vistes del Port des Canonge.
A partir d’aquest punt ja tot és pla i baixada, seguint els camins de
carro i pista que ens porten fins a Esporles.


