
Febrer 2014-Circular n.5

CIRCULAR GRUP EXCURSIONISTA DEL GOB 

GRUP EXCURSIONISTA DEL GOB 
4a Sortida:  9 de Febrer sortida arqueològica a Almallutx
Guia: Jaume Deyà 
Durada: Al ser un itinerari cultural no tenim durada exacte, però per orientar als interessats quedarem a 
dinar a la zona. 
Punt de trobada: 8:30 hores al local del GOB (C/Manel Sanchis Guarner, n.10 baixos). 
Descripció de l’Interari:
Font des Noguer-Coll des Coloms-Ses Cuculles-Cova des Ossos-És Molinot-Font des Prat-Font des Noguer.

Visitarem, cova dels ossos (antic cementiri prehistòric),la fortificació musulmana de la zona dels tossals verd 
i l'entorn de la font des Prat. La temàica seria el tema del sistema de defensa islàmic de la Serra, l'accés del 
raiguer cap a la Serra .

Dificultat: Mitjana. No és una visita gaire dura tot i que haurà un tram que anirem per dedins carritxeres, 
com també per accedir a la cova dels ossos hi ha una forta pendent , tot i que no és perillós. 

Material i recomanacions: Cal dur calçat adequat (bota o esportiva de muntanya). 
Recordau dur, almanco, 1,5 litres d’aigua, berenar i dinar, frontal per visitar la cova i 
sobretot un impermeable. 

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.  
El guiatge es durà  a terme pels membres que estan duent a terme l'excavació arqueòlogica i es demanarà 
la voluntat a tots els participants a benefici de continuar amb el projecte.

Per a més informació sobre el projecte:

https://www.facebook.com/Almallutx.Musulmanes.Mallorca
http://www.verkami.com/projects/4098-almallutx-un-yacimiento-unico-en-mallorca
http://www.passaamallorca.com/articles/2013/10/10/nova-campanya-dexcavaci%C3%B3-al-jaciment-
dalmallutx

-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 

https://www.facebook.com/Almallutx.Musulmanes.Mallorca
http://www.verkami.com/projects/4098-almallutx-un-yacimiento-unico-en-mallorca


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. 
 
9 de març- Excursió a Planícia 
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) 


