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Ruta de la Pedra en Sec
Etapa
curta
entre
dues de llargues però
paisatgísticament
molt agraïda: transita
bona estona propera
a la costa per un
recorregut
ombrívol
on
la
vegetació
predominant és la
pineda. Com que a
migdia ja serem a
lloc, podrem aprofitar
la tarda per visitar
Deià, la seva cala i
Llucalcari.

Des del Refugi de
Muleta (132 m) cal
seguir el GR marxant
vers migdia fins a la fortificada possessió de Muleta Gran i perdre un camí carreter
vers ponent primer i garbí més endavant, fins a la urbanització des Bens d’Avall. A
partir d’aquí no queda altre remei que xafar quitrà fins a Can Bleda on s’abasta el
camí de Castelló (251 m). D’aquest tram no en trobareu punts de ruta per GPS
perquè quan varem fer-lo no hi havia encara la senyalització definitiva i no estem
segurs de que el nostre camí coincidís exactament amb l’actual del GR, ja ben
marcat i definit.
En la segona ocasió, tal com explicàvem a la ressenya de l’etapa precedent,
optarem per sortir des de Sóller pel Camí des Rost. Pel GR és poc menys d’un
quilòmetre més curta. Ambdós recorreguts coincideixen a l’alçada de la Capella de
Castelló.
Sortim per ponent de Sóller (38 m) anant a buscar la Carretera del Port (C-711) a
l’alçada de la benzinera. Just davant, a l’altre costat, surt un camí enquitranat,
senyalitzat amb un rètol de fusta direcció a Deià. Desprès d’un revolt a la dreta
deixem a mà esquerra un trencall senyalitzat, també per un rètol de fusta, com a
Camí de Castelló. És el Camí de Rocafort que retrobarem més endavant.
El Camí de Castelló, rehabilitat per l’Escola de Margers i el Consell Insular l’any
1.999, és la via antiga de comunicació entre Sóller i Deià. Tant podem anar-hi pel
Camí de Rocafort com pel des Rost. Totes dues alternatives son igual
d’interessants.

Seguim dons de dret pel camí enquitranat fins a l’alçada de l’Hotel Can Coll, que
deixem a mà dreta. S’acaba el quitrà i trobem un nou rètol amb la indicació de
Camí des Rost. És un camí de bast empedrat i esglaonat. Travessem per sobre un
túnel del ferrocarril de Palma a Sóller i ben aviat, als 30’ de camí des de la sortida,
un nou trencall, amb el corresponent rètol, ens indica que a mà esquerra comença
el camí des Monts Reials. Aquest camí va a buscar el de Rocafort.
Rebutgem l’opció dels Monts Reials, travessem un portell on el camí –encara
empedrat- es fa més estret. Desprès seguirem trams de terra per camí carreter i
trobarem diverses cruïlles, totes ben indicades amb estaques de direcció. Des del
inici hem marxat sempre en direcció entre mestral i ponent, amb pendent entre
moderat i suau.
Arribem a la cruïlla de camins de s’Heretat a la dreta i Cas Xorc a l’esquerra (232
m., 1h). Aquest darrer és per on haguéssim arribat en cas d’haver pres el Camí de
Rocafort. Ben indicada com les altres, dóna un temps estimat de 1h 45’ per Deià
pel camí de Castelló, el del mig. Seguint-lo vers ponent, en cosa d’uns 10 minuts
(1h 10’ de la sortida) arribem a les cases de Can Carabasseta i a l’ermita de
Castelló (s. XVII). En estat ruïnós fins fa poc, l’està restaurant el Consell de
Mallorca. Una placa de pedra a mà esquerra ens recorda els treballs de rehabilitació
del camí de Castelló.
Enfilem pel camí empedrat i travessem el pati de Can Prohom i Can Micó, entre les
façanes d’aspecte senyorívol i una filera de palmeres. Desprès passem un portell i
el camí ens mena entre marjades d’oliveres, ara vers garbí. En moderada pujada
abastem el punt més alt del recorregut (295 m.). Més endavant davallem per
travessar el torrent de sa Casa Nova, un lloc ombrívol entre pineda on passem pels
peus d’una cinglera. Un curt tram enquitranat i arribem a la cruïlla de la Font de
Ses Mentides, que queda ben a prop. (262 m., 1h 45’). Seguim en breu pujada per
camí empedrat, que després planeja i passem per davant de les cases de Son Coll.
Ja podem albirar vers ponent sota nostre les cases de Llucalcari i la Cala de Deià.
Passades les cases ve un llarg tram de suau baixada fins a una urbanització propera
a Ca l’Abad, que travessem per carrers enquitranats en fort pendent fins a un camí
esglaonat que ens baixa fins a la carretera C-710. L’hem de prendre i seguir-la a
l’esquerra uns 750 metres (ull! Aquest tram és força exposat al tràfec) i abandonarla per la dreta per una pista que ens mena passar per davant de la possessió de
Son Bujosa. Poc més enllà seguim perdent alçària per un corriol que, passat un
botador, ens deixa a la carretera de Deià a la cala, al marge dret del Torrent Major.
(51 m., 2h 25’).
En aquest punt tenim dues alternatives: el Camí de sa Vinyeta, a l’esquerra, o els
dels Ribassos, a la dreta per l’altre costat de la carretera. Tots dos menen a Deià,
un per cada marge de torrent. El GR segueix el primer i passa pel centre del nucli
urbà. Però per anar a Can Boi és més curt el segon que es pren tot travessant a
l’altre marge per un pontarró. Nosaltres seguim el GR vers migdia, pel camí
empedrat de sa Vinyeta retallant la carretera per dreceres, en fort pendent. Un cop
dalt el poble, baixem pels seus carrers a cercar el torrent vora el que trobem el
refugi de Can Boi (125 m., 3h de marxa efectiva). Hi hem esmerçat un total de
quatre hores.
El refugi és situat en una antiga casa totalment restaurada on s’hi ha restaurat una
tafona (molí d’oli) amb premsa de cargol i tota la resta d’elements.

