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La Serra de Galdent i el Massís de
Randa

La Serra de Galdent i el Massís de Randa es troben dins els termes municipals d’Algaida i
de Llucmajor, ben enmig del pla de Mallorca. El Puig de Galdent (420m), el Puig d’En Claret
(378m) i el Puig de Ses Bruixes (352m) es troben a la Serra de Galdent, mentre que el
Massís de Randa té el Puig de Son Reus (502m) i el Puig de Randa (543m), i al seu capda-
munt hi podem trobar tres ermites: la de Nostra Senyora de Gràcia, la de Sant Honorat i la
de Nostra Senyora de Cura. Als peus del Massís de Randa s´hi troba el llogaret de Randa,
 punt de partida d’aquesta ruta.

Vista de la Serra de Galdent des de Randa. A l’esquerra el Puig de
Ses Bruixes, enmig el Puig d’En Claret i a la dreta el Puig de
Galdent
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   Dins les coves del Puig de Ses Bruixes visqueren dues bruixes que atormentaren du-
rant anys als foravilers de Llucmajor quan tornaven a ca seva amb els seus carros després
de fer el jornal.  Cansats de que fessin malbé les seves collites, van parlar amb el Rei
Jaume i amb l’ajuda de dos escolans van plantar una creu damunt el puig. Les bruixes fu-
giren. El Puig de s´Escolà que hi ha devora reb aquest nom perquè un dels escolans ho ob-
servà tot al seu capdamunt.

   El  meu padrí deia que fins no fa molt encara hi havia gent al poble que creia que les
bruixes encara habitaven les coves. Conten que un vespre d´hivern, l’enterrador de Llucma-
jor que duia a enterrar un mort al cementiri amb el seu carro va notar que qualcú li estirava
l’abric  pel darrera. Es va espantar tant que partí escapat . L’endemà trobaren l’abric penjat
a les branques d’un ametler. Les branques de l’arbre mogudes pel vent feren la feina de les
bruixes.

Coves al Puig de Ses Bruixes

   I abans de començar amb la nostra ruta, també heu de saber que fa molts d´anys,
quan encara existien els gegants, el pla de Mallorca era ben pla, no hi havia cap serralada. 
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A les platges de l’Alger hi vivia un gegant enorme i molt bon al·lot que sempre somnia-
va en viatjar. Cada dia escoltava les històries dels viatges que feien els pescadors arreu
del Mediterrani i es posava molt trist perquè sabia que la seva gran estatura no el perme-
tria mai visitar els llocs més bonics que envoltava la seva mar.

Un dels seus somnis era poder viatjar a Mallorca. Li havien contat que l´illa era plena de
pinars, de platges amb aigües transparents i que hi havia una serra ben escarpada. Un dia,
envaït per la tristesa de no poder viatjar, uns pescadors van tenir una gran idea. Li fer-
maren una de les seves barques a cada peu i l’estiraren mar endins. El gegant sabia que el
viatge era llarg i que potser no tornaria, així que va agafar una senalla plena de terra per no
oblidar-se mai de la seva pàtria i se l’emportà damunt el cap.

Quan arribaren a Cabrera, els dos patrons no es posaren d’acord i un partí cap un costat
de l’illa i l’altre cap a l’altra costat. El gegant, encara que tenia les cames ben llargues, no
aguantà l’equilibri i caigué per endavant. Pegà de nassos a prop de Cala Pi -encara hi
podeu veure el pou que va fer amb el nas- i la senalla tombà tota la terra darrera el llogaret
de Randa, formant el Puig de Randa. Diuen que la Font de la Vila, dins Son Reus, va néixer
de la suor que li regalimava del front.
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Sa Bruixa Tavern
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Sa Fada Morgana
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Els gegants formen part de la cultura popular de les nostres
illes. Els de Llucmajor persegueixen els nins i les nines el dia de
Santa Càndida, patrona del poble.

ITINERARI DE LA RUTA 

La localitat de partida és Randa. Hi arribam pel desviament de la carretera de1.
Llucmajor a Algaida (Ma-5010) que va en direcció al Santuari de Cura (Ma-5017).
Podem deixar el cotxe tant a l’aparcament del cementiri abans d’entrar al poble com
a l’aparcament públic que hi ha davant l’Església de la Immaculada i el beat Ramon
Llull.

Ens dirigim cap a la Serra de Galdent per la carretera Ma-5017 direcció Llucmajor2.
fins arribar a l’encreuament amb la Ma-5010 (uns 800 metres) on a l´altre costat de
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la carretera trobarem un camí que ens dirigeix cap al Camí de Son Saleta . Aquest
tram d´uns 800 metres té dues barreres metàl·liques que s’han de tancar en haver
passat.

Arribam a la bifurcació amb el Camí de Son Saleta, giram a mà dreta i seguim el3.
camí  deixant el Puig de Ses Bruixes a la nostra esquerra.

A uns 1.3km arribam a un bifurcació senyalitzada per una roca amb un punt de color4.
blanc que ens indica que hem de girar a mà esquerra per un caminal que recorre un
bosc de pins fins arribar als peus del Puig de Galdent.

Començam l’ascens al Puig de Galdent de 414 metres per un terreny escarpat i de5.
desnivell moderat.

Dalt de tot del Puig de Galdent

 Una vegada dalt del Puig de Galdent recorrerem la seva serra. Del Puig de Galdent6.
passam pel Puig d’en Claret i travessam una escletxa entre dues majestuoses
roques (coneguda com la sopegada del gegant) dirigint-mos al Puig de Ses Bruixes.
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Vistes de Llucmajor dins sa sopegada des Gegant

 Abans d’arribar al cim del Puig de Ses Bruixes, a mà esquerra, començam el7.
descens per la seva vessant Nord fins a arribar de nou al camí de Son Saleta.
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Cim des Puig de ses Bruixes

Seguim el camí fins trobar de nou la bifucarció que ens durà de nou a la carretera8.
Ma-5010. 

Creuam la carretera Ma-5010 i seguim per  Ma-5017 fins arribar a Randa.9.

Passam per davant la Font de la Vila i giram a la dreta pel carrer des Puig en10.
direcció al Puig de Son Reus. A partir d’aquí el camí es complica i es torna molt
escarpat fins arribar a dalt de tot.
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Carrer des Puig a Randa
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Una vegada a dalt del Puig de Son Reus seguim pel camí que arriba a la l’entrada del11.
Santuari de Nostra Senyora de Gràcia (carretera Ma-5018).

Continuam per la carretera Ma-5018 en direcció a Cura uns 300 metres i giram pel12.
camí de mà esquerra que ascendeix 900 metres fins a una de les coves de Ramón
Llull. Hem d’anar en compte perquè els despreniments de pedres i roques a aquest
tram solen ser habituals. 

Seguim de nou per la carretera Ma-5018 en direcció a Cura i passam per davall els13.
radars de dalt de tot. Hem arribat al Santuari.

Abans de l’entrada al Santuari giram a l’esquerra per la carretera Ma-5018 per iniciar14.
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el descens. Hem de trobar un caminet al final de tot de la carretera a mà esquerra
que ens du de tornada a Randa, el final de la nostra ruta.

RESUM DE LA RUTA

Distància: 15km
Desnivell positiu: 730 m
Nivell de dificultad: moderat
Detalls:  La Serra de Galdent i el Massís de Randa [https://connect.garmin.com/mod-

ern/activity/1666509607#]
Track  :  La  Serra  de  Galdent  i  el  Massís  de  Randa  [https://drive.google.-

com/open?id=0B2-IG2zzJNIEZ3JuN01kRHY5QVU]

Mapa de la ruta
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Perfil de la ruta

Mapa topogràfic de la zona

DADES D’INTERÉS

Els contes que apareixen són una adaptació pròpia de l´aplec de rondaies
mallorquines d’en Jordi des Recó
[http://lletra.uoc.edu/ca/obra/aplec-de-rondaies-mallorquines-den-jordi-des-reco-18
96-/detall].
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El club esportiu TROTADORS D’ALGAIDA [http://www.trotadors.es/] organitza cada
més de Maig la Cursa dels 5 Cims que recorre els cims de la Serra de Galdent i del
Massís de Randa.
"Els gegants de Llucmajor, un per un"
[https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ua
ct=8&ved=0ahUKEwj579zJ6OXWAhWHWRQKHSb7AIEQFghLMAg&url=http%3A%2F
%2Fwww.llucmajor.org%2Fdocuments%2Fgegants.pdf&usg=AOvVaw0aX4JRXfKIlQ
bUijEk3hJQ] de Pau Ramis 
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La vall de Coanegra

Mateu  Morro,  autor  del  llibre  Muntanyes  de  Coanegra  [https://books.google.es/book-
s/about/Muntanyes_de_Coanegra.html?id=uk_PZwEACAAJ&redir_esc=y],  diu  que  Coane-
gra - d'etimologia incerta- és el nom que es dóna a la contrada formada per la vall que co-
mençant a Son Pou arriba fins a Son Torrella, a Santa Maria del Camí, seguint el torrent del
Freu, que ve d'Orient.

Son Torrella
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Durant la Guerra Civil, Honorat i el seu fill Jaume hagueren de fugir i amagar-se dels
falangistes que els cercaven a la Vall de Coanegre. Els Norats, així com els deien, passaren
gairebé tretze anys amagats a la Serra de Tramuntana i sobrevisqueren ajudats per la gent
de Bunyola i Santa Maria. Finalment, després d'anys de malviure, escaparen a l'Alger. Quan
corrs per la vall sents una sensació de benestar que recorre tot el cos. Deu ser que es sent
l'esperit de lluita dels Norats?.

ITINERARI DE LA RUTA

1.El punt de partida de la nostra ruta és a prop de la Finca de Son Torrella, a la antiga
carretera de Santa Maria a Alaró, on a mà esquerra trobarem el camí de Coanegra (veure
cartell de la fotografia). No es pot deixar el cotxe a les voreres de la carretera així que hau-
rem de fer-ho a Santa María i caminar fins arribar al camí.

2. Seguirem la carretera durant  1,5 km on hi ha l'inici del camí de terra. Hi ha cartells
que indiquen que cal extremar les precaucions per risc de despreniments i no és aconsel-
lable aturar-se davall els penya-segats.
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3. Aproximadament a 1,5 km el camí creua el Torrent de Coanegra o des Freu i hem de
seguir per l'esquerra. Durant l'hivern sol ser habitual que vagi ple d'aigua.

4. Arribarem a Son Roig i seguirem el camí per l'esquerra. A uns 500 metres hi ha una
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barrera metàl·lica que s'ha de tancar en haver passat.

5. El camí aviat arriba a les Cases de Son Pou. Hem de seguir la indicació que ens
desvia cap a la dreta  fins trobar una barrera que hem de passar.
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6. A uns 900 metres començarem la pujada pel camí que du a S´Avenc de Son Pou.



Córrer per Mallorca

22

7.  A mig camí trobarem una indicació que ens fa girar a mà esquerra cap a Orient
(veure el cartell a la fotografia). Aquest tram, molt escarpat fins a dalt de tot, cal fer-lo amb
molta precaució per evitar relliscades que ens precipitarien al torrent.



Córrer per Mallorca

23

8. Aviat trobarem una indicació cap a l' esquerra i que és el punt de màxima altitud del
nostre recorregut. Començarem a davallar fins a Sa Font des Freu.
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9. A prop del Torrent des Freu, lloc molt visitat pels turistes, podem veure la barrera que
separa el camí cap a Orient.
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10. Una vegada que hem passat la barrera seguirem el camí de empedrat fins a Son Per-
ot, que es trobat al Km8 de la carretera de Bunyola a Orient.

11. A partir d'aquí anirem uns 2km per la carretera fins a Orient (tram d'asfalt)

12. Una vegada a Orient, seguirem per la carretera i al Km 10,5 a mà dreta trobarem un
camí que puja cap al Pas de s´Estaló.

13. En passar el Pas de s'Estaló ja només ens queda seguir el camí de baixada i trobar
la bifurcació que ens dirigia a l'anada cap a la Font des Freu. En aquest cas haurem de gi-
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rar a mà esquerra per agafar el camí de tornada cap al camí de Coanegra.
 
RESUM DE LA RUTA

Distància : 19 Km
Desnivell positiu: 520 metres
Nivell de dificultat: moderat-difícil
Detalls:  Vall  de  Coanegra-Orient  [https://connect.garmin.com/modern/activi-

ty/1574860426]
Track: Vall de Coanegra-Orient [https://drive.google.com/open?id=0B2-IG2zzJNIEanJh-

N19qQ2s4ZmM]

Mapa de la ruta
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Perfil de la ruta
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Mapa topogràfic de la zona

 DADES D'INTERÉS
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Coanegra, patrimoni natural
[http://www.ajsantamariadelcami.org/casapotecari/la-vall-de-coa-negre/]
Jaume Tries "Norat", Tretze anys a les mutanyes
[http://www.fideus.com/memoria%2044.tries-norai.htm]
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Sa mola de s’Esclop. La grandesa de
Galatzó.

Sa mola de s'Esclop, a uns 920 metres d'altitud, és la ruta més interessant de la Finca de
Galatzó. Al seu capdamunt podem contemplar pràcticament tota la Serra de Tramuntana,
la costa de Calvià i Sa Dragonera.

Fotografia panoràmica de sa mola de s'esclop

Hem de dir que no convé realitzar la ruta de nit per tal d'evitar trobar  l'espectre del
Comte Mal cavalcant damunt el seu cavall negre envoltat de flames. Diuen que encara
habita aquestes terres condemnat a vagar durant tota l'eternitat per les brutalitats i mal-
ifetes a les que va sotmetre als veïns del poble de Santa Maria durant el segle XVII, quan
fou nombrat segon comte de Formiguera.
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Caseta de Francesc d'Aragó

ITINERARI DE LA RUTA

1.El punt de partida de la nostra ruta és a  la finca de Galatzó (Calvià) on podem deixar
el cotxe al pàrking de ses cases de l'amo en Biel. Hi arribam des de Es Capdellà per la car-
retera que va cap a Puigpunyent (Ma-1032).

2. Iniciam la ruta en direcció a ses cases de Galatzó cap a s'Esclop (primer tram d'uns 7
km) passant pel comellar de Ses Sínies, la Planícia de s'Esclop i cim de s'Esclop. A dalt de tot
podem veure la caseta d´Aragó , construïda l'any 1808 pel físic francès François Aragó.

3. Tornam per la vessant nord de sa mola de s'Esclop fins arribar al creuament de la Font
des Quer (2 km). Les vistes a la costa d'Estellencs són espectaculars.

4. Seguim uns 900 metres on a mà esquerra trobam el desviament de la GR-221 en di-
recció a sa coma de´n Vidal.

5. Aquest tram de 3 km és de baixada per un ampli camí forestal que arriba a Ses Ser-
veres.

6. A mà dreta trobam el camí d'ascens al Pas des Cossis (2km).
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7. A dalt de tot, si seguim cap a l'esquerra ens dirigim al Puig de Galatzó  -la nostra ruta
arriba a mig camí i torna enrere- i si agafam a la dreta anirem per la Serra dels Pinotells cap
al comellar de Ses Sínies (2km)  on trobarem el camí de retorn cap a ses cases de Galatzó
(4km).

8. De ses cases de Galatzó al pàrking de ses cases de l'amo en Biel hi ha aproximadament
2km.

RESUM DE LA RUTA

Distància: 23 km
Desnivell positiu: 1200 metres
Nivell de dificultat: difícil
Detalls:  Sa  mola  de  s'Esclop  (Galatzó)  [https://connect.garmin.com/modern/activi-

ty/1626499768]
Track  :  Sa  mola  de  s'Esclop  (Galatzó)  [https://drive.google.com/open?id=0B2-IG2z-

zJNIEWDhZS1lRN3lYSlE]
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Mapa de la ruta

Perfil de la ruta
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Mapa topogràfic de la zona

DADES D'INTERÉS

Galatzó para todos [https://fincagalatz.wordpress.com/] és una web on hi podeu
trobar informació sobre la Finca de Galatzó, contes, itineraris, etc.

Galatzó, una conexión con la Serra de Tramuntana [http://galatzo.es/] és un web on
podeu descarregar els diferents itineraris (Ses Sínies,  S'Esclop,  Ses Planes i  Sa
Vinya).

G a l t z ó ,  l a  l e y e n d a  d e l  C o n d e  M a l
[http://editorialcirculorojo.com/galatzo-la-leyenda-del-conde-mal/]  és  una  novel·la
escrita per la manacorina Carme Alcázar que conta la història d'aquest personatge
terrorífic.
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El torrent de Solleric

La ruta que seguim fa la volta pel refugi dels Tossals Verds. Surt a prop d'Alaró seguint el -
torrent de Solleric, creua els túnels que ens duen a l'embassament de Cúber i torna pel Pas
Llis. És una ruta bastant complicada per la seva distància, per la seva pujada pronunciada
i per una davallada molt tècnica. No obstant, val la pena fer-la per poder disfrutar de les
vistes de la Serra de Tramuntana.

Vista panoràmica al Coll de sa Coma des Ases. Al fons podeu
veure el Puig de s’Alcadena a prop d’Alaró

El refugi dels Tossals Verds [http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=271&id_-
section=3198&id_son=3204&id_grandson=4021&id_greatgrandson=4024]  es  troba  situat
a uns 520 metres d'altitud dins la finca pública propietat del Consell de Mallorca de Tos-
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sals Verds al terme municipal d'Escorca. S´hi pot arribar per diferents rutes i ens hi podem
allotjar amb reserva prèvia.

ITINERARI DE LA RUTA 

1. El punt de partida de la nostra ruta és la carretera d´Alaró a Bunyola (Ma-2100) on po-
dem deixar el cotxe al punt quilomètric 18. Començarem seguint el desviament a ma dreta
amb un tram asfaltat d'un km. que ens condueix al camí vell de Solleric.
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Inici de la nostra ruta a la carretera d’Alaró a Bunyola (fo-
tografia de Google Maps)

Camí vell de Solleric (fotografia de Google Maps)

2. Aquest camí ens guia fins a la Finca de Solleric, una antiga possessió d'ús agrícola i
ramader, restaurada fa uns anys pel Consell de Mallorca. Aquest tram segueix  el Torrent
de Solleric, té una distància de 2,5km i un desnivell de 150 metres.

3.  Seguirem pel  tram asfaltat  que arriba als 465 metres d'altitud a la  placeta d'en
Sion(1,5 km).

4. Anirem pel camí seguint les indicacions del GR però a uns 1,4km arribarem a un
creuament de camins i haurem de seguir a mà esquerra passant per davant d'una caseta
de pedra. A partir d'ara la cosa es complica.
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5. Aquest tram ens durà als túnels i a la canaleta. Hi ha 5 túnels. Els dos primers es po-
den creuar per dedins o bé seguint l'antiga Síquia de Solleric. Els tres restants s'han de
creuar per dedins ajudats d'una llanterna (serveix la del mòbil).

6. Al final del darrer túnel seguirem el camí fins a trobar el Torrent d'Almadrà.  És el tram
més difícil. Té 1,5 km de longitud però amb un desnivell de 400 metres.

7. En creuar el Torrent d'Almadrà iniciarem la pujada fins a l'embassament de Cúber.
Cal extremar la precaució durant la pujada pel risc de despreniments.



Córrer per Mallorca

40

 
8. Seguirem l'embassament per la seva dreta fins que arribam a un cartell que ens indi-

ca  la pujada a Sa Font des Noguer i Es Pas Llis.

9. Començarem la pujada que ens porta al punt més alt del nostre recorregut, d'uns 900
metres a prop des Coll de sa Coma des Ases.

10. A partir d'aquí el recorregut torna molt tècnic i arriba de nou al refugi de Tossals
Verds passant pes Pas Llis.
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11. Una vegada que arribam als Tossals Verds hem de seguir de nou la ruta GR que ens
farà creuar de nou el Torrent d´Almadrà i arribar a la placeta d'en Sion. 

12. Ara només haurem de tornar pel camí de Solleric fins arribar al cotxe, punt final de
la ruta.

RESUM DE LA RUTA

Distància: 25 km
Desnivell positiu: 1060 metres
Nivell de dificultat: difícil
Detalls: " target="_blank" rel="noopener noreferrer">Els Tossals Verds [https://connect.-

garmin.com/modern/activity/embed/1557115261]
Track  :  Els  Tossals  Verds  [https://drive.google.com/open?id=0B2-IG2zzJNIEOXp-

MX2VVczNiLWs]
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Mapa de la ruta
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Perfil de la ruta
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Mapa topogràfic de la zona

DADES D'INTERÉS
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Refugis de la Ruta de Pedra en Sec GR 221
[http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=491&id_section=3198&id_son=320
4&id_grandson=4021&id]
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Les tres cales: Cala Botà, Cala Virgili i
Cala Pilota. Un tresor al Llevant de
Mallorca

Al Km 6 de la carretera (Ma-4015) que uneix Porto Colom amb Porto Cristo hi trobam un
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desviament cap a Cales de Mallorca. Aproximadament 1,5 km a mà esquerra comença la
nostra ruta per conèixer ses tres cales: Cala Botà, Cala Virgili i Cala Pilota.

Són 3 cales verges de pedres rodones i riques de posidònia. Els camins de terra perfec-
tament cuidats fan que, encara que siguin cales apartades, el seu accés sigui molt bo; ex-
cel·lent per anar-hi a córrer o a fer una volta amb bicicleta. A més, si hi anau amb nins po-
dreu fer una de les excursions més espectaculars de Mallorca. Recordau que no hi està
permès fer foc, acampar, remoure pedres ni deixar fems.

ITINERARI DE LA RUTA

1. INICI

Entrada a la Finca de Ca’n Roig. Hi podem deixar els cotxes  abans de la tanca metàl·li-
ca.
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2. PRIMERA BIFURCACIÓ

A la dreta: baixada a Cala Botà
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Cala Botà

Recte: visita a la Punta del Bisbe. Darrera de la Torre hi podem veure el Puig de Sant Sal-
vador a Felanitx.
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Punta del Bisbe
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De la Punta del Bisbe si seguim pel camí de la dreta arribam a la Punta de Ses Penyes
Altes on podem veure Cala Virgili i Cala Pilota.
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Punta de Ses Penyes Altes

A l’esquerra: direcció a Cala Virgili

3. SEGONA BIFURCACIÓ

A la dreta: baixada a Cala Virgili



Córrer per Mallorca

54



Córrer per Mallorca

55

Recte: direcció a Cala Pilota

4. TERCERA BIFURCACIÓ
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A la dreta: baixada a Cala Pilota
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Recte: direcció a Cala Magraner (cala no visitada)
Enrere: tornada al punt d´inici
 
RESUM DE LA RUTA I MAPES

Total recorregut a la ruta: uns 10 km
Distància aproximada de l'inici (tanca metàl·lica) a:
- Cala Botà: 1,5 km
- Cala Virgili: 2,4 km
- Cala Pilota: 3 km
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Mapa topogràfic de la zona
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Les pedreres del Delta (de Cap
Enderrocat a Cala Vella)

La marina de Llucmajor, una plataforma calcària ocupada per cultius de secà i garrigues i
que confronta  penya-segats de 120 metres de la  zona costanera amb el massís de Ran-
da,  és un dels llocs més característics del municipi.

La part més propera a la mar està plena de penya-segats de roca sedimentaria de de-
trits calcaris, els quals durant molt d'anys van servir perquè l'escoda dels trencadors de les
pedreres extragués el seu marès, el material de construcció per excel·lència a Mallorca i
que ha servit tant per construir barraques com  palaus renaixentistes.
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vista de la Badia de Palma

Les característiques  geogràfiques d'aquesta zona litoral fan que sigui una zona poc
apropiada per anar-hi a caminar, córrer o practicar qualsevol  tipus d'esport. No obstant, hi
ha trams de penya-segats menys elevats on s´hi dibuixen camins vora mar que permeten
fer rutes interessants i visitar llocs espectaculars, com és el cas de la ruta que va des del
Cap Enderrocat fins al Delta a Maioris.

ITINERARI DE LA RUTA 

1. El punt de partida de la nostra ruta és a prop de l'entrada de l´Hotel Cap Rocat de
Llucmajor a la urbanització de Bellavista.
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2. A uns 200 metres giram a mà esquerra per un portell i seguim pel camí empedrat.
Hem deixat l'asfalt ben prest per començar a disfrutar de la ruta.
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3. Giram  a mà dreta a uns 250 metres i seguim per un camí més estret que ens apro-
parà a la costa.

4. A uns 300 metres hem de passar per una paret de pedra seca i girar cap a mà dreta.
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5. El camí ens durà al començament de la pujada als penya-segats on seguirem cap
amunt.
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6. Aproximadament als 1,6 km de l´inici de la ruta trobam una altra paret seca que hem
de passar.

7.  Ens apropam a la baixada per l'escala de Can Negre que ens durà fins a Cala Vella. A
200 metres de la paret anterior, a mà dreta hi ha l'escala. Es troba amagada així que hau-
rem de mirar bé de trobar l'inici i amb molta precaució de no apropar-mos massa al penya-
segat.
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Escala de Can Negre

No he trobat gaire informació sobre l'escala. Diuen que la van fer fa uns 40-50 anys
però no se sap molt bé amb quina intenció. Probablement els trencadors de les pedreres la
feren per tenir un bon accés  a la mar però no ho podem assegurar. N´hi ha que diuen que
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té 365 escalons, tants com dies l'any. Noltros quan anam a córrer per allà imaginam  que
fa molts anys, gent afectada per la crisi que provocà la guerra civil l'emprava pel contraban
d'aliments i roba. Si fos així, la seva construcció hauria de ser de molt abans. Només són
imaginacions.

8. Al final de l'escala hem cap a l'esquerra seguint un camí que transcorre per davall els
penya-segats vora mar i en direcció a Cala Vella. És important seguir sempre el camí i si hi
trobam qualque bifurcació que davalla cap a la mar mantenir la ruta sempre cap a l'esquer-
ra. Si no és així acabarem ben a prop de s'aigua.

Cala Vella

9. Noltros hem decidit tornar enrere. Però si voleu seguir el camí arribareu al Mirador
del Maioris o al Delta. Recordau sempre anar pel camí de l'esquerra -si tornau és el de la
dreta-.

RESUM DE LA RUTA

Distància: 6 km (anar i tornar) *de Cala Vella es pot seguir pel mateix camí fins a Maioris o
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al Delta per fer uns            kms més. 
Desnivell positiu: 150 metres
Nivell de dificultat: fàcil

Mapa de la ruta
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