
NO VE M BRE  2014

CIRCULAR  GRUP  EXCURSIONISTA  DEL GOB

Sortida: Diumenge 9 de  novembre, El Puig del Teix per rutes alternatives

Guia: Miquel Albertí

Durada: Entre 5 i 6 hores (sense comptar les aturades)

Punt de trobada: 8:30 hores al local del GOB  (C/Manel Sanchis Guarner, n.10 baixos).

Descripció de l’Interari:

El Teix (1064) és un dels cims clàssics i més visitats de la Serra de Tramuntana. En aquesta ocasió hi 

ascendirem i en descendirem per rutes poc transitades i descobrirem un parell de passos poc coneguts.

Dificultat: 

Difícil. L’excursió és llarga (més de 13 quilòmetres) i superarem un desnivell positiu de més de 800m. 

Transitarem per camins molt deteriorats i, en moltes ocasions anirem directament fora camí. Les 

pujades de la primera part de l’itinerari són dures i la tornada, on també trobarem  alguna pujada, 

s’arriba a fer llarga. L’orientació tampoc és gens fácil i en algún mo mento haurem  de posar les mans per 

superar algún pas. 

Material i recomanacions: Cal dur calçat adequat (bota o esportiva de muntanya).

Recordau dur, almanco, 1,5 litres d’aigua, berenar i dinar, i unes bones cames!.

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.

-No mbre  màxim  de places: 20. 

-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:

14 de desembre: Es Clot de Déu. Guies Domènec Garcies

11 de Gener: Excursió a “Es Cornadors” pel Camí de S'Arrom Guia: Jaume Canals

 8 de febrer:  Excursió Puig de Sa Creu  i el seu entorn (Lloseta) Guia Xisca Riera


