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Horari d’accés a la Finca
07:00-19:00 de l’1 d’abril al 30 de setembre
08:00-17:00 de l’1 d’octubre al 31 de març
Horari d’accés a les Cases
09:30-14:30 dies laborables
10:00-17:00 dies festius

Finca Pública Galatzó

ITINERARI DEL
COMELLAR DES VOLTOR
Variant de la ruta de s’Esclop que va pujant i baixant
pel comellar des Voltor i arriba al cim de s’Esclop. Té
una distància de 10,5 quilòmetres de recorregut (anada i tornada) i ens condueix fins al cim de la mola de
s’Esclop (926 m). Després de passar per les cases i
l’àrea de descans del bosc de sa Madona, ens dirigim a l’esquerra per iniciar l’ascens al cim, passant per
punts d’interès com és ara l’aqüeducte de sa Pedrera, un forn de calç, les rotes d’en Massot i una sitja,
fins que arribam a la caseta d’en Francesc Aragó, que
aquest científic francès va fer servir com a refugi durant la seva estada en aquesta muntanya per determinar la longitud del meridià de París, a principis del
segle XIX.
Pel que fa a la botànica, cal ressaltar-hi l’abundància
de la comunitat de canyís i aritja en tot el recorregut.
Així mateix, s’hi localitzen una infinitat d’endemismes
vegetals, entre els quals cal senyalar el coixinet de
monja, l’estepa joana o la violeta de penyal.
És una ruta que destaca per la presència de nombrosos elements de gran valor natural, etnogràfic i paisatgístic, per les espectaculars vistes de la vall de Galatzó
i dels cims més rellevants de la serra de Tramuntana
i, ja al cim de la mola de s’Esclop, per la panoràmica
que es pot contemplar de l’illa de sa Dragonera i de
la badia de Palma.
Convé ressaltar que es tracta d’una ruta de difícil progrés i que s’han d’interpretar correctament els accidents geogràfics en el mapa per no perdre el camí.
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Duració: 5h 20’
Distància: 10,4 Km
Desnivell: 812 m
Tipus de recorregut: anada i
tornada
Dificultat: difícil
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