Sortida 28 de gener: Estellencs - Esporles, 13.62 km +690 m.

Sortida i tornada
Ens retrobarem amb la Serra de Tramuntana amb aquesta ruta crema-torrons de 13.7 km i 690 m de
desnivell positiu i deixarem la ruta d’Esporles cap a Valldemossa per al 11 de febrer.
Com sempre quedem a les 8h00m a Balmes amb cantonada plaça Güell. Sí, costa una mica matinar en bon
diumenge, però així avancem també la tornada. L’autobús partirà a les 8h20m, no a les 8h30. Donem només
20 minuts de gràcia per si algú arriba tard perquè fins a Estellencs tenim una tirada respectable. La idea és
començar a caminar no molt mes tard de les 9h00. A 2 km per hora, un ritme molt conservador,
necessitarem 7 hores per fer el recorregut això ens farà arribar a Esporles a les 16h00m i a Palma al voltant
de les 16h30m.
També com fem sempre pagarem l’autobús entre tots i per tant el preu dependrà del nombre d’inscrits. El
preu oscil·larà entre els 10 € i els 12 €. La ruta surt d’una mica més enfora i estarem una mica més per fer-la
que les darreres. Us vull recordar que aquí no hi ha cap afany lucratiu.

Característiques de la ruta
La ruta comença per la carretera MA-10 d’Estellencs cap a Esporles que abandonarem pel camí de Son
Serralta fins a la carretereta que duu a les cases de Planícia. Aquí tirarem cap el camí d’es Rafal, però si en
teniu ganes podem passar per ses cases de Planícia, adquirides per la Conselleria de Medi Ambient i amb una
vista espectacular cap a la mar. El camí de la finca des Rafal, una pista ampla bona de fer, dóna al camí des
Correu en una zona que puja una mica abans d’iniciar una baixada suau fins al aparcament de Sa Granja.
Després vorejarem la carretera MA-10 fins arribar a Esporles. Encara que la ruta és, generalment, en pujada,
el desnivell està molt repartit i crec que no la trobareu més dura que la de Valldemossa – Deià.
En aquesta url https://ca.wikiloc.com/rutes-a-peu/estellencs-esporles-17497673 trobareu el recorregut a
Wikiloc.

Per apuntar-te a la sortida.
Envia un correu a jpol@colegiosantamonica.eu amb SMTRAVESA1718 a l’assumpte i indicant el nom (i l’edat
si són menors). La data límit per apuntar-se és dimecres 24 de gener, després ja no puc garantir que tingueu
lloc al bus perquè el dia següent he de tancar les places (35 o 55 en funció dels inscrits).

