SA COSTERA
de Sóller a Cala Tuent
Serra de Tramuntana. Mallorca.
Distància
Desnivell acumulat
Nivell de dificultat
Data
Cartografia
Punts per a GPS
Més informació

10,8 km
+745 -780 m
fàcil
19 de maig de 2005
Ed. Alpina: Mallorca Tramuntana Central (1:25000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=474647
Ruta de Pedra en Sec GR 221 Variant E Sa Costera

Observació: Actualment aquest recorregut és la variant E del GR 221
Aquest
és
un
recorregut
de
gran
bellesa i contrastos.
Una
part
entre
marjades
i
desprès
arran de costa per un
dels
racons
més
emblemàtics
de
la
Serra de Tramuntana:
Sa Costera.
Tal com us el proposem
comença a Sóller i
acaba a Cala Tuent.
Però podeu modificar-lo
al vostre gust. Es pot
escurçar començant al
Mirador de ses Barques
o allargar-lo fins a Sa
Calobra. Aquest darrer
és un racó privilegiat però des de Cala Tuent cal seguir un bon tram per carretera,
sovint molt transitada. D’abril a octubre (excepte diumenges) hi ha transport públic
entre Port de Sóller, Sóller i el Mirador de ses Barques. És preferible agafar-lo al
Port dons sol anar força ple.
Una bona opció és anar fins a Cala Tuent a peu i retronar amb vaixell al Port de
Sóller o fins i tot millor a l’inrevés. Així tenim dues perspectives de la costa: des de
terra i des del mar. Cal informar-se però abans de les sortides dels vaixells dons
pot dependre de l’estat de la mar. Sempre queda el recurs de tornar pel mateix
camí, però l’excursió pot resultar molt llarga. També, des de Cala Tuent podeu
enfilar-vos a la propera Torre des Forat.
Una alternativa, per al cas de no poder anar a Cala Tuent, és arribar-se fins a la
font des Verger i retornar pel mateix camí però abans del Coll de Biniamar prendre
un camí per anar a les cases de Sa Costera. O passat el Coll prendre una pista per
anar fins a Torre de na Seca.
És un itinerari molt concorregut pels senderistes. Si el temps acompanya, no
oblideu emportar-vos els estris per banyar-vos i prendre el sol a la cala.
Descripció de l’itinerari

L’inici de l'excursió el situem al camp de futbol de Sóller (a llevant de la vila),
accessible des de la plaça de la Constitució a través deis carrers de la Lluna, l'Onze
de Maig i avinguda d'Astúries. En arribar-hi hem de seguir el torrent cap a la dreta
fins a les proximitats d'uns safareigs, vora el pont de Can Rave. En aquest punt hi
ha una cruïlla de camins on hem de seguir pel de l'esquerra. Ben aviat, també a
l'esquerra, prenem el camí de ses Marjades, que s’enfila vers el nord per la Costa
d’en Flassada fins a travessar la C-710. Podríem pujar també pel camí de sa
Capelleta, poc més enllà, dons tot dos s’ajunten passada la carretera.
El de ses Marjades és un camí ben bonic, però sembla poc freqüentat dons la
malesa l’envaeix en alguns punts. Amb tot és fàcil de seguir. En cosa d’una hora de
moderada pujada ens deixa al Mirador de Ses Barques (441 m.).
De mirador marxem vers gregal, per un camí esglaonat i ben senyalitzat que
desprès planeja, fins a una pista que ens mena passar prop de la possessió (mas)
de Bàlitx d’Amunt, que deixem a l’esquerra. Per un portell creuem una paret de
pedra seca i comencem a davallar per la vall que tenim davant, seguint la pista que
abandonem retallant-la pel Camí Vell de Bàlitx, empedrat. Veiem les runes de Bàlitx
d’Enmig i aviat atenyem la font de del mateix nom, dins d’una mina, en un plec del
camí. Continuem entre marjades per camí empedrat fins a retrobar la pista a
l’alçada de Bàlix d’Enmig, que és un gran mas en estat ruïnós. Al costat de la casa
podem entretenir-nos amb la capricioses formes que han adquirit les soques d’un
parell d’oliveres.
Continuem fins a una cruïlla de pistes, on prenem la de l’esquerra i de seguida
tornem al camí empedrat i senyalitzat a mà dreta, que ens torna a deixar a la pista,
ja quasi a l’alçada de Bàlitx d’Avall (144 m.). Aquesta és una antiga possessió
fortificada que es dedica a l’agroturisme.
A partir d’aquí ens tocarà heure’ns-les amb el tros més costerut de l’itinerari, per
salvar el dos-cents metres i escaig de desnivell que ens separen del Coll de
Biniamar. Marxem, encara vers gregal, per una pista i travessem el torrent.
Comencem a enfilar-nos abandonant la pista per un camí a mà dreta, senyalitzat i
empedrat en alguns punts, és el camí de na Caballera que puja fort tot fent
giragonses. Tornarem a trobar la pista abans del coll (365 m.) i la seguirem un cop
passat aquest, fent alguna drecera, ja en baixada per un alzinar fins que poc abans
de que s’acabi on trobarem a mà dreta el trencall (també senyalitzat) del camí que
ens ha de menar a Cala Tuent (1).
El camí baixa entre llaçades i desprès gira a sol ixent per continuar planerament. És
en aquest tram on gaudim del millor paisatge de l’excursió amb la mar ben propera
als nostres peus.
Més endavant trobarem una cruïlla indicada, a l’esquerra, per baixar a la font des
Verger (2). El camí va menant-nos altra cop vers gregal tot enfilant-se en suau
pendent fins al Coll de na Polla, on gaudirem d’una altra magnífica vista de Sa
Costera. Desprès fem una marrada per davallar a les cases de Capapuig (o de Ca
Fra Puig) on atenyem una pista que deixarem aviat per baixar per uns esgraons i
dallí al restaurant es Vergeret i la Cala, on arribem a les quatre hores de marxa
efectiva.
El retorn el fem amb vaixell turístic fins al Port de Sóller.
(1) Tot baixant del coll per la pista, surt un camí a l’esquerra per anar a les
cases de Sa Costera.
(2) Amb uns 15’ podem baixar a la font des Verger que és la més cabalosa de
l’illa. Fins a mitjans del segle passat l’aigua de la font era aprofitada per

generar electricitat. Per això el lloc es coneix com a ‘Sa Fàbrica
d’Electricitat’. La font surt d’una mina i es recollia en una petita presa abans
de fer-la saltar. Per la seva situació aquest bon cabal d’aigua, fins ara,
anava a mar. Però el 2004 començaren les obres per canalitzar-lo per sota
el mar fins al Port de Sóller. Sembla que al 2008 ja hauran acabat.

