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I. Des de Solleric, per Ja F ont des Pi

i Els TosHalR Verds
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1 Km. aproximado.
<;

COBERTA. Un novell camí de muntanya, obert de no fa molts

anys, comunica Els Tossals Verds amb el Clot d'Almadrà Pel' ell

hi anam baixant cap el torrent, en direcció a Sa Casa Nova.

El massís d'ELs T'O.SlSa�6 és una, ample mola gairebé uni

formement compacta i multicúspide, per més que cap dels seus

cims sobresurni' massa dels ,wltres. La paet de dalrt té un aspec
<te sensiblement planenc,

(Segueix a la contracoberta posterior)



1-:<:. VIstes del massís dEís r ossaís, JJa prImera, per la 'Part sua-oest, des del cim del Puig ,d'Amós¡, i en primer terme 13. part superior del Puig de Sa Cova des Carboner;
est, des de la Canaleta de Massanella, una mica més avall del seu naixement a la Font des Prat.

A la primera foto s'a-dverteixen perfectament els dos lòbuls del massís, separats per la coma del Cocó des Voltor.



3. El camí particular d'entrada, a

les cases de Solleric arranca de la
carretera d'Alaré a Onient, ací ja
quasi :a la seva part més ruta" i apun
téi., al començament vers el cim del
Puig d'Amós. 5-6. Ja trepitjant el camí cap a les

cases de Solleric, s'abasta la fonda
lada de 'les seves terres de conreu, a

la vorera de les quals, damunt un tu

ró, s'hi troben lles cases. La vall s'hi
veu ací envoltada pel Puig d'Amós

(esquerra] de 832 m., el pujol de Sa
Corona (centre) , y el Puig de Sant

Miquel (a la dreta), que enlaira el cim
a 660 metres.

Allà al fons, per entremig del Puig
d'Amós i Sa Corona, s'hi veu e'l mas

sís d'Els Tossals, a la segona foto,
blanc per la neu.

4. Quan Solleric carnbià de mans,
ara fa un parell d'anys, es VUl acon

dici:onar ai '1€S cases un restaurant amb
l'atr.actiu de menges típiques mallor

quines. La foto n. 3 és anterior al
canvi de senyor. Aquesta n. 4 fa veu

re al començament dJei1 camí, vora la

carretera, típics reclams d'ambient
rural. Les cases d'aquesta vella i ano

menada possessió ja s'hi veuen des

d'ací, ail. fons. per entre les rames de
les oliveres de la dreta.



 



7. Panoràmica tot pujant cap a les cases de Solleric, que ad s'hi veuen a l'aíLlle!ll de la dreta. A l'esquerra, el Puig d'Amós, �, de bell nou, entre aquest i Sa Cororna, Els Tossals, dels que s'hi veu

la part alta de la Coma des Cocó des Voltor", i, ru. fons, el cim principal, nostra meta d'avui. Ens acostarem cap al massís" tot; passant pel coll que s'lhi veu entre Sa Corcna i el Puig d'Amós, Coll des

Pou.



3. Nova vista de les cases de Solle
rIC des del camí particuler d'accés,
en passa'f pel ponterró que salva el
torrent de Solleric, que baiixa des de

Comasema; torrentera per ací bas
tant suau, que no mostra la feredat
del tram anterior ni del que seguirà.

9. El camí, desprès d'una pujada
'Suau, assoleix Ies cases. Ad, a la

dreta, 'l'aspre Puig de Sant Miquel,
contrafort per aquesta banda, de ,¡'

impressionent Puig de S'A:loadena.



 



10. I ací, en part, les
cases de Solleric.
En escorç, la façana
principal davant una

clastra jardinada, a

la ,que s'hi entra per

aquest arc vegetal
de cipresos retallats

11. Vista de la elas

tra o pati interior

de les cases de So

lleric, tot entrant

per la porta princi
pal, ...
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13. Panoràmica de �a, vall-fondelada de Sollerdc, presa des de darrere les cases. A I'eníront, a �a dreta, el Puig d'Amós (832
m.); .allOentre, 'la Mo�a de So'n Monserrat (628 m.); i, a l'esquerra, estreps i contraforts del Puig del Castell d'Alaró. A dreta
i esqueroa de la Mola de So'n Monserrat, respectivament, les encletxes del Torrent de Solleric Itot davallant de ,l'.aJ1tiplà de

Comasema, i [a deil Torrent Pregón, que baixa des de les proximitats d'Orient a [untar-se ací mateix amb el de Solleric.

14. Vistru d'una vella cuina pagesa de Solleric, per als treballadors i collidores d'oliva de Ia possessió.
15. Tot deixant Solleric, la nostre marxa segueix pel oamí que continua el que ens dugué a les cases,

l'olivar, ...

s'interne per



16-17. . .. camí qUe de totd'una comença 'a pujar cercant ell! coll del pou entre Sa Corona i el Puig d'Amós. A la primera foto, en vista retrospectiva, la vall-fondalada de Solleric, i, al Ilurry, el Puig
del Castell d'Ailaró en vista per la cara oriental.



 



 



20-22. . . .i, encara trepitjant olivars de Solleric, va descobrint, de cada vegada més ampla, Ja panoràmica de l'dmponent mola d'Ells Tossals. El seu ,lòbul sud-oriental, el que ací es veu a �'enfront,
és el nostre objectiu d'avuí. En davallar d'ell, assolirem la Coma de les Cases Velles, que ara s'hi veu a la dreta amb fons de J:a¡ punta d'Es Castellot.

El camí, en ar®ar al punt que mostre la foto n. 21, travessa un portell, i comença a pujar, endinsan-se pel bosc del coster del Puig d'Amós, on s'hi perd. Per la dreta davalla cap a Sa Casa No
va, i per aUà hem de tornar. De moment, nosaltres, tot deixant ací el camí prenim un tirany que arranca al punt 'on s'hi troba l'allet. Un dels nostres 'companys ja camina per ell.

El dit tirany segueix Ia iIlínia de la canaleta, i, no crup dubte, que sbi reu per cuidar d'ella, fins el nadxement a la Font des Pi.
La canaleta alhora, des de fa uns quants anys, ja no s'usa. Es a dir, que faigua ja no corr solta per ella, sinó que hi ve ;per dins un tub de pllàstic, el qual va igualment per dins la síquia.



23. En bastants indrets del recorregut la canaleta, necessariament, va penjada damunt parets awtifici:a!ls, per mor de salvar
els desnivells dels esquerps costers, En aquesta foto s'hi veu" al front, I'aspríssim del Puig de Sa Cova des Carboner, cobert

d'espés boscatge .

•



 



28-2Y_ ... i prest d�a vista a: la depresió del Torrent d'Almadrà al seu darrer tram, quan està prop d'ab�car al Clot d'Almadrà.
El túnel que ací es veues va foradar per a donar pas a la canalització que baixa l'aigua de l'embassament de Cúher. A l'ocasió de prendre les fotos d'aquesta Ruta, les obres encara estaven en marxa_



 



 



30-35. (Pàgina anterior i presents, i foto primera de la següent). Vistes de la canaleta o síquia que duu a les cases de Solleric aigua de la Font des Pi, t'Ot a-rribant i vorejant el buc del Torrent d'AI
mamà. Fan veure l'atrevida construcció d'alguns indrets, fent hi un paS' inverosímil. La canaleta sempre hi va pel coster del Puig de Sa Cova des Carboner. A totes aquestes fotos s'hi veu, al front, els
aspríssims i quasi intransitables costers rocosos, fortament abruptes, d'Els Tossals pel vessant sud-oest, conforman-hi per illa: seva part la imponent i bellísima gorja del buc del Torrent d'Alrnadrà.

Com a complement descriptiu d'aquest sector, s'hi pot consultar el fascicle n. 30 d'aquesta: obra de les RUTES, dedicat especialment a aquest torrent.
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36. Ja gairebé damunt la Font des

Pi, i abans de 111aJÏxa¡r :ai} llit ÒIe la to

rrentera, on Ja Ioru s'hil troba, aques
ta vista fa veure de fmM la Coma
des Cocó des Voltor, ;per Ja qual, i3.'

continuació, hi farem 'la pujada da
munt Els Tossals. T,Oil: .i que aquesta
vista no ho demostri, es tracta d'una

empitada dura i fatigant, bé que cur

ta.

Al peu de la paret penya-segada
d'lalllà dalli: s'hi veu com un punt ne

gre. Es la cova que mostren, més

envant, lles fotografies nn. 49-54.



 



4,0-4,1. La Font des Pi ocasionalment raja molt abundant, les aigues formen .ai], costat un gorg, suficientment pregón de neta transparència, on en alguna ocasió, en passar per allà en temps no

fred, ens hem donat el gust ,d'un bany excepcional.

4,2. Hem començat la pujada de. la Coma des Cocó des Voltor. Avall, a l'esquerra, queda l'esquerpa encletxa del Torrent d'Almadrà. Més a l'esquerra, .l'ahrupte i rocós coster del Puig de Sa Cova
des Canboner, on s'hi veu la ferida de la línia-cornisa per a Ia canalització de l'embassament de Cúber. Semblava impossible que hi pogués davallar per aquell coster; i, tanmateix, allà: queda fet
el camí.

Ad, davant nosaltres, una monstruosa dent de roca, dita Es Morro de Sa Vaca, encara que realment no tan paregut al morro d'una vaca, com el cèlebre promontori de Sa Calobra.
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44-47. En aquestes
parets, de vegades.
s'obri qualque bal

ma, com la que mos,

tren aquestes foto

grafies. La de la! n.

45. sota una mena

d'arcada gòtica, a

gombola un fonti

nyol o receptàcul
natural d'aigua po
table, que ompli un

degotis. S'hi veu el

company ibebent d'

aquella pileta.



 



48. Vista retrospectiva del comellar de la pujada. La rosse

guera que allà hi és, se forma dels esbialMrecs dels penya-se
gats de dallI!;, ja galirebé ací mateix danrere nosaltres, A l'en

front, lluny, s'hi veuen al contrallum les siluetes del Puig de

S'Alcadena, Puig de Sant Miquel i Sa Corona (esquerre); 1,

al centre, el Puig d'Alaró darrere el Puig d'Amós.
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Sl. ...cova de la que ací dODaJIIl Ia situació en relació amb el seu entorn, ...



 



'1 o.... 3 e, ¡::: <: C"l <: 3 CJl.....
¡::: ¡:::� i:l o P:l ¡f:o.o § o

S
. (1),

'1 ¡::: ::s o ::+ '/l cJ,
p;

.....

&
o � .... P:l :."o.... P:l <: �'1::s o 3(1) � e, .-+-'-<: .....

� ¡:::
.....

P:l
J' ::s '" ::s

P:l "O
o & (Jl e+

�o r' ..... (")�o
P:l

S
o....

'1,.Q o g 8. (1)o .....
¡:::

..... P:l
'1

3 (/l (1) .... , >-; g,
o' ::s -

P:l .g 11
..... P:l 3

P:l o.... C"l ó' �-,ep e: g.iJl '1 (1) ,_. 9!)o, <SJ !)O '"

53. Aquesta JaJlrtra ma, presa des ·del fons de [a cova, que
no és molt, mostro allla ,al Iluny ¡llI si:l1lielta del Puig del Castell
d'AJa!I"ó i les .die¡ Sa Corona, Puig de Sant Miquel, i una punta
del Puig <1[; S'M{jadeoo., que guaita !pe!r ,resquerra.



 



56-57. . .. camí que passa pel costat mateix del Cocó des Voltor -que
ací s'hi veu a la foto menor- i que dóna nom a aru corna.



58-59. I ja, de totd'una assolim la 'Part aka del comellar i les altures mateixes d'Els 'Bassals, on el terreny, ja menys abrupte, fa més dolça la configuració sempre nua i rocosa.



60-61. Dues vistes de les altures d'Els Tossals. La primera, en direcció nord, mostra el cim principal (1.llS m.); la vegona, en direcció
s'ha dit que aquest massís, a la part de dalt, és gairebé uniformement compaJCte i 'amb po'ca difeTència d'altures entre els seus cims.

uniforme i quasi plana meseta cimalera. Ja



oz-oo. Per aldescens, caminam en direcció sud, donant vista de totd'una a la collada i terrenys de conreu d'Els Tossals Vells. A �a primera foto, a I'esquerra, s'hi veu el Puig de Massanella (ennu
volat), que hi té davant el cim i cresteria del Puig de Ses Bassetes, i darrere, més al lluny, el Puig de N'A,I�, seguit del de Sa Fita i Carena del Bosc ·de Massanella, tots ells miHiaris o gairebé
milliaris.



64-65. La baixada cap a les cases d'Els Tossals Vells no és difícil, pero sí una mica enfitosa per tractar-se d'un coster lliscadís amb envitricollada garriga.



No hi ha cap tirany, i, com és na

tural, s'h ad'anar cercant els millors

passos. A la fi, s'hi aoriba ...

66. . .. a les cases d'Els Tos-sals Vells,
j ust per la seva pant darrera. Des de
fa molts anys estan en ruïna, i mai les
hem vistes habitades. Perteneixen a la
Mallorca rural més vetusta i ancestral.



67-68. El tub que ací es veu duu aigua a les cases d'Els Tossals Verds des d'una font que brolla prop de la Font des Prat. Abans, aqueixa aigua s'hi duia als Tossals Vells per una siquiola o cana

leta, ja enrunada. La segoll1'!!: foto fa veure, vistes de front, les cases d'Els Tossals Vells.



69. Panoràmica del coster sud d'Els Tossals, presa des del coill de les cases velles, que s'hi veuen al peu. La nostr-a baixada l'hem feta per Ia petita coma ,que se li veu a l'enfront, i que sembla comen

çar alcostat de la paret rocosa d'allà dalt. Per a constatar cóm és aquest, ,que sembla 'Petit nocam, s'hi torni a veure [a foto n. 64, on apareix a l'esquerra un bocí d'ell, encara que no agafat en

tota la adtura.

70-73. (Pàgina següent). A la collada mateixa on ens trobam, a la vorera dels que foren terrenys de conreu, hi ha aquest pou, conegut amb el nom de Pou de Sa Basso1a. Com altres tants de Ja
muntanya de Mallorca: està cobert amb ormeig d'estructura neotalaiótica i falsa cúpula. Donam la vista del seu conjunt i detalls de l'ampit i coberta; i, igualment, la d'un altre més modern, que hi
ha una mica més avall, i que dóna nom -aquest larrer- a la coma on s'hi troba, Coma des Pou.



 



74-76. Tot baixant per la Coma des Pou cap a les cases d'Els Tossals Verds, sorprenguèrem aquesta escena pagesa: de colliment d'oliva, l no resistírem la temptació de deixar-ne constància, per
què a les !pOssessions de muntanya abrupta es va fent de cada vegada més rara.



I

I
I

I

l'

77. Més avall la coma es fa molt a�Y)"'3. i convé deixar-la. Una bretxa oberta al roquissar dóna pas a un 03mÍ de ferradura pel que, de totd'una, a I'altre cost-t del portell que'l tanca, ...

78. .. .es dóna: vista a les cases d'Eh; Tossals Verds, nova edificació successora de les 'cases velles que hem deixades més amunt, i, sens dubte, millor situada.

Les cases les veim ací amb fons de l'abrupte Esquerdar, que, per Ia part contrària, descendeix damunt el Clot d'Almadrà.
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79-80. Vista frontal de [es cases d'Els Tossals Verds. Fins davant seu mateix anriha ara un bon carni, de construcció recent, que 'hi puja des del Clot d'Allma.drà per dins el torrent, camí que és

practicable per automòbils, i pel que ja anarn baixant.
La panoràmica muntanyenca que hi tenim ací davant mostra, a Ja dreta, el Puig de Sa Cova des Carboner i el Puig d'Amós. Transversal per la baldana del primer s'hi veu com una línia blan

ca. Es la síquia o canaleta que n'hem seguida al dematí fins ].a Font des Pi. A l'esquerra, centre, la callada del pou (vegi's fotos 18 i 84) entre el Puig d'Amós i Sa Corona" pel ,que passàrem la

1'l3lllada i passarem igu1lJlment en tornar. Uns centímetres més avall, i gairebé a la mateixa línia, s'hi veu una edificació, com un punt blanc. Es Sa Casa Nova, ,all costat de la qual !hi passarem de
seguida.

81. Hem creuat ja el llit del Torrent d'Almadrà, i ens trobam pujant cap a Sa Casa Nova, prop de la qual ja !hi som. Aquesta panoràmica retrospectiva, contrària a Ia anterior, mostra, a l'esque
rra, darrer terme" el massís d'Els Tossals en el seu lòbul sud, quehem transitat; a l'extrema dreta, S'Esquerdar; i, al centre, al costat d'aquella elevació de cúspide triangular, que tapa el Coll de
ses Cases Velles, la Coma des Pou, que baixa des d'aquella collada.



82. I aquesta és Sa Casa Nova, igualmenlt ja 001 haJbÏ!tada des de fa anys. Deixada enrrera la casa, i, ...
83. . ..poc abans d'arribar alIa collada ·deI pou, aquesta vista retrospectiva ens fa veure en panoràmica tot l'escenari de la nostra ruta d'Els Tossals.



84-86. Desprès de travessar el 'coll del pou, hi anam baixant cap a Solleric per l'agradable camí dels seus olivars, que" a l'enrevés, trepitjarem ja a l'anada. En totes aquestes vistes apareix, a l'en
front, el Puig des Castell d'Alaró, ...



tS (-H8. . .. que cie bell nou s'hi veu ací en ampla panoràmica pel seu vessant oriental, en assolir les ICaJSes de Solleric. Fins aquest safareig de la part darrera de les cases, que resulta una esplèndida
arriba també finalment l'aigua de la Font cies Pi, duita temps enrera per la simpàtica canaleta que hem recorregut gairebé en la seva totalitae.

_,.._.,;;;===---



El cim principal, damunt una plataforma superior gairebé
amesetada, s'elaira, tanmateix, als 1.115 metres damunt la
mar; el que no vol dir que aquesta altura s'assolesqui absolu
tament des del seu peu, puix que ia peanya que sosté el mas

sís ateny, per terme mig, els 500, o poca cosa menys. De la
mateixa manera, aquest massís" d'Els Tossals, enclavat a una

zona densament montuosa, no sobresurt massa de I'orogradia
immediatament circumdant, i fins i ,tol!: ce-deix bastant davant
dos veïnats pr,opers: el Puig MajO'I (1.445 m.) i �l Puig de
Massanella (1.352).

Tanmateix, el massís d'Els Tossals està perfectament in

dependitzat de la restant orografia que el circumda, maldament
la densitat montuosa del sector on s'hi troba. I així, pel "Nord
Oest, queda separat per la depresió d'Almallutx; pel Sud-Est,
pel Clol!: d'Almadrà; i, a� Nwd i Sud-Oest, per les pregones en

cletxes dels torrents del Corral E,a'ls i AJmadrà respectivament.
Lai seva configuració -IlO fa falta dir-ho-e- és eminentment

rocosa i esquetrpa, i gadrebé totadment
.

nua, fora d'alguns sec

ters dels costers oI1ie!l1tJa[' i mericlionel, on qualque cosa de

pinar i alzinar s'enfila per ells al costat d'una vegert:acvió de
.

..,'

garr,lga.
Aquest compacte montuós es presenta lobulat per clivelles

o comes qu�, en cada OÇlS, baixen de Íes mesetes superiors.
D'elles, principalment, tres que vessen dins el Torrent d'Alma
drà (Coma dels Ases, Goma del Cocó del Voltor -per La que
feim Ïa pujada en aquesta RUTA-, i Coma" de les Cases Velles) ;
mentres que" per la part oriental, no en té inés

-

que una d'im
portant, ,la Corna del Pa de Figa, que ens servirà per a la pu

jada, de Ia RUTA següent. Preeisamenr, aquesta- i la segona de
les que vessen damunt el' Torrent d'Almadrà, divideixen na

turahnent ,]a mola d'Els Tossals" eh. dues "parts ben diferen-

ciades: la sud-oriental, que té el cim més alt -part de la qual
és l'objecte d'aquesta RUTA-; i la nord-occidental, que guaita
damunt Ies altes valls de Cúber i Almallutx, que serà, objecte
de descripció a ,la següent.

El present circuit, idò, surt de Solleric, assoleix el Torrent
d'Almadrà al punt de ,La Font des Pi, i per la coma del Cocó
des Voltor, que allà mateix hi aboca, puja all cim, transita el
lòbul sud-oriental del massís, i baixa cap a Ies cases d'Els
Tossals Vells. Des d'allà, primerament per· la seva coma, i,
desprès, pel nou camí d'Els Tossals Verds, creua el Torrent
d'Ahnadrà una mica més amunt d'on estigué el cèlebre Gorg
de Na Malfia -avui ja desaparegut per la construcció del
camí carreter des d'.Almadrà-, i, passant per Sa Casa Nova,
torna a Solleric pel mateix camí de l'anada des del coll del pou.

Lai ruta d'aquest circuit és molt bella" agradable i pinto
resca; ,i, maldament tot, molt senzilla, fora de la pujada des
de la F'Ont des Pi fins assolir els cims, i, 'en certa manera, 1a,
baixada fins Les cases velles; bocí aquCISII: darrer que, més que
difícil, resulta una mica enfités. La resta del circuit sempre
va per camins o suaus tircnys, i, a més d'aixó, sense desnivells
massa pronunciats.

El paisatge,' agrest i de forta muntanya, és fantàstic per
tot arreu: placidament bucòlic i agradable, quan travessa els
I()Iliv3lTS de Solleric; abrupte i majestuós, qualll 'wriba a la vista
del Torrent d'Almadrà i va pujant per la Coma des Cocó des

Voltor; plàcid i panoramicament suggestiu, quan toma des
d'Els Tossals Verds a Solleric.

Es tracta, idò, d'un circuit de muntanya que poden fer,
gairebé sense excepcions, tots el qui estàn una mica avesats a

caminades, i que, sense dubte, agoadarà oU tots els que el facin;

NOTA. Per a que no hi hagi confusió de nons, convé
aclarir que, quan deim Els Tossals, ens referim 311 mas

sís muntanyenc; quan Tossals Vells, a les cascs velles,
abandonades i en ruïna, que U!l1 temps foren cap d'a

quest antic i anomenat predi, cases que hi són al peu
sud-oriental del massís; i, quan deim Tossals Verds,
ens referim a les cases noves de dita possessió, cons

truïdes posteriorment a un indret més avinent, en subs
titució i no molt enfona de les venes.

Es d'aquesta manera com consigna i entén aquests
noms la toponímia local.



RUTES PUBLICADES

l.-Pollença - Castell del Rei. (Edició en mallorquí exhaurida).
2.-Port de Sóller - Balitx d'Amunt - Sóller (Pel Pas de S'Heura).
3.-Lluc pel camí vell de Selva.
4.-Valldemossa - Sa Gubia. (Per Pastoritx i Muntanya).
5.-Lluc - Torrent dels Boverons - Lluc. IPel Pas de Sa Mata).
6.-Mortilx - Cova de Ses Bruixes - Mortitx. (Edició en mallorquí exhau

rida).
7.-La Carretera a la Calobra. (Per Selva i Caimari). (Edició en ma

llorquí exhaurida).
B.-Sant Jordi - Puig de Galdent - Sant Jordi. (Per la Vall de Punxuat).
9.-So11eric - Puig d'Amós - Solleric. (Per Comasema).

10.-Establiments - Pouet de Sobremunt - Establiments. (Per Sarrià i

Bunyolí).
n.-Pollença - Puig de Ca - Pollença. (Per Es pujol i Fartàritx des Racó).
I2.-Santa "Maria del Camí - Avenc de Coanegra. (Pel Torrent del Freu).
I3.-Mortitx - La Malé. (Per Pedruixella i Ariant).
I4.-Castell d'Alaró.
I5.-Torrent de Pareis. I) Escorca - L'Entreforc i Li Fosca.
I6.-Torrent de Pareis. II) L'Entreforc - La Calobra.
17.-Mancor de la Vall - Massanella. (Per El Rafal i Els Tossals Vells).
I8.-Font des Garbell.
19.-La Capella Blava.
20.-Artà - Ermita de Betlem.
21.-Sóller - Puig de I'Ofre. (Pel Barranc de Biniaraix).
22.-0rient - Serra de la Rateta - Orient. (Per Comasema el Pas de Na

Maria).
23.-Alaró - Talaia de Ca'ls Reis. IPel Pas de S'Escaleta).
24.-Puig de Randa. (Des de Algaida. per Castellitx i Albenya).
25.-La· Trapa. (Des de S'Arracó, per Ses Basses i el Cap Fabioler).
26.-Torre de Lluc.
27.-Morro de Sa Vaca.
?8.-Volta del Puig Roig.
29.-Puig de Bonany (Des de Petra).
30.-Torrent d'Almadrà.
31.-Pollença - Cales Castell i Sant Vicenç (Pel Pas dels Pescadors).
32.-Lluc - Sa Coma (Per Ses Figueroles i el Portell del Vent).
33.-Puig de N'Alí. (Des de Caimari per Els Horts).

IEdició en mallorquí exhaurida).
34.-Puig de Sa Creu - Sa Mola. (Des de Caimari, per Ses Rotes Ca'n

Bajoca).
35.-Ses Basses de Moritx. (Edició en mallorquí exhaurida).
36.-Camí vell de Pollença a Llu!'.
37.-Lloseta - Ses Cases Noves. (Per S'Estorell i Biniatzent).

38.-Torrent del Gorg Blau. (I. Almallutx - Cora Blau - Turixant).
39.-Torrent del Gorg Blau. (Il. Turixant - S'Erureíorc).
40.-Sa Talaia de La Victòria (Alcúdia):
H.-Puig des Verger. (Des de Biniaraix, pel Coll d'En Cer i el Portell de

Sa Costa).
42.-Peninsula de Formentor. I Port de Pollen-a - Cases de Cala Murta
43.-Peninsula de Formentor. Il. Cases de Ca.a Murta - Punta del Far.
44.-Puig d'Inca.
45.-Sa Comuna de Bunyola.
46.-Puig de N'Eimeric.
47.-Sa Mola des Ram. (Des d'Esporles per l'ermita de Maristella).
48.-Fornalutx - Montnàber. (Per les barrancades d'Es Racó i S'Olivaret).
49.-Serra de Ternelles, I. Pollença -" Coll de la Roteta - Pla de leS

Mates Velles,
50.-Serra de Ternelles, Il. Pla de les Mates Velles > Pollença.
51.-Puig de Sant Miquel. (Des d'Alaró, per la Font Figuera i S'Alcadena).
52.-La Vall dels Bini (Des de Fornalutx, per Montcaire i el CoU des

Cards Colers).
53.-La Muntanya de Montcaire. (Des de Sóller, pel Mirador de Ses Barques

i el Pas des Pinot).
54.-La Vall dels Bini. (Des de Cal's Reis, per la Coma de Bini y el Pas

de S'Argentó).
55.-Es Clots Carbons i Ses Monjoies. (Des d'Es Bosc, pel Camí de la

Barra, el Pas de S'Estaca i el de Ca'n Termes).
56.-Puig de Massañell� (Des de Mancor de la Vall, pes la Font Nova i

la Font de S'Avenc).
57.-La Serra del Cavall Bernat.
58.-Puig Tomir. (Pel Pas del Diable).
59.-Castell de Santueri - Puig de Sant Salvador (Felanitx).
60.-Coma de So',., 'T'orr�ll" - Pla de Cúber.
6' .-PenÍnsula d'Artà. IJ. Part int.erior).
62.-PenÍnsula d'Artà. (lI. Sa Talaia Moreia).
63.-La Vall d'Ariant. (I. Caseta dels Milicians).
64.�Vall d'Ariant. (Il. La Font Gallarda .La Ferradura. El Cingle Verd).
65.-Puig d'En Gironella. (Per Llinàs i el Coll de Tirapau).
66.-Puig de Massanella (Des de Lluc per Coma freda) .

ó7.-Pui¡l; Caraaoler de Fernenia. (Volta i pujada, des de Mosset),
68. - Puig de Galatzó. (Per Rs Ratxo i Galatzó).
fi9.-Sóller" Sa Calobra. T. Sóller _ Torre de Sa Seca.
70.-Sóller _ Sa"'Calobra. IT. Sa Costera"- Cala de Tuent,
71.- Sóller _ Sa Calohra, IIT. Sa Calobra - Port de Sóller.
72.-Puig des Suro. Des de 'Mancor de la Vall per Sancta Llucia i Biniarroi.
73 --Els Tossals. 1. Des de Solleric. per la Font des Pi i Els Tossals Verds.
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