
Març 2014-Circular n.6

CIRCULAR GRUP EXCURSIONISTA DEL GOB 

5a Sortida: 9 de març “Excursió Esporles-Mola de Planícia-Esporles”
Guia: Domènec Garcies
Durada: Entre 6 i 7 hores (sense incloure les aturades). 
Punt de trobada: 8:30 hores al local del GOB (C/Manel Sanchis Guarner, n.10 baixos). 
Descripció de l’Interari: 
Sa Granja - Camí des Correu - Comellar de Ses Rotasses - Coll  des Bous -  Puig de sa Mola de  
Planícia -Aljubets- S'Arbossar-Son Sanutges-Camí des Correu-Sa Granja.
La Mola de Planícia s'orienta de nord-est a sud-oest,  paral·lela a la mar, des del  Moletó de sa 
Granja (606 m) fins a la serra dels Puntals (887 m), i està culminada pel puig de sa Mola (941 m). 
S'estén pels termes de Banyalbufar, Esporles i Puigpunyent. 

El Camí des Correu és el camí real que comunicava Esporles i Banyalbufar fins a la construcció a  
mitjans segle XIX de l'actual carretera d'Esporles-Banyalbufar. 

L'itinerari  travessa  per  diverses  zones  de  pinar  i  transcorre,  gairebé  integrament,  per  un  bosc 
d'alzines  de  gran  bellesa.   A  més de comptar  amb la  presència  de gran  quantitat  d'elements 
etnològics com forns de calç, barraques, sitges, aljubs, possessions, etc.

Dificultat: 
 L’excursió és molt llarga (més  de 16 Km) i  en molts moments s'han de salvar pendents molt  
pronunciats, sobretot en el tram de pujada cap a la mola de Planícia per Ses Rotasses o com en el 
tram que puja de Son Sanutges al Coll des Pi, de tornada a Esporles. El total de pujada acumulat 
són gairebé 800 metres, si bé en tot moment pujarem per camí o sender força definit. 
La durada de la sortida i el desnivell acumulat fan que la sortida sigui d'un nivell elevat.  

Material  i  recomanacions:  Cal  dur  calçat  adequat  (bota  o  esportiva  de  muntanya). 
Recordau dur, almanco, 1,5 litres d’aigua, berenar i dinar.

Preu:   Es  realitzarà  amb  cotxes  particulars.  Cal  recordar  que  les  persones  que  no  aportin  el  cotxe 
col.laboraran amb els xófers aportant 2€ per la benzina.  

-Nombre màxim de places: 30. 
-Els menors de 18 anys han de venir acompanyats d’un adult 
-No es poden dur animals a les sortides 

Confirmau  la  vostra  participació  i  disponibilitat  de  vehicle  a: 
excursionista.gobmallorca@gmail.com 

Nom i Cognoms 
Número de telèfon 
Disponibilitat de cotxe 



AGENDA DE LES PROPERES SORTIDES DEL GRUP EXCURSIONISTA 

A continuación vos adjuntam el calendari de les properes sortides del grup, vos informarem amb més detall dels  
continguts i itinerari, així com també de les properes reunions. 
 
 
6 d’abril-Excursió Ca’s Concos i el seu entorn 
4 de maig-Itinerari Botànic 
Juny- Excursió Torrent de Pareis 
13 de juliol- Itinerari Litoral (pendent de concretar) 


