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Circular de març de 2023
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ÍNDEX

Dia Secció Excursió Guia Dificultat

05. CULTURA Penyaleres 2023  Miquel Serra i Guillem Daviu (2)

05.  TORRENTS Torrent de ses Òlibes Miquel Barceló (5)

08.  DIES FEINERS Camí des Alous, Sóller Joan Sintes (3)

12.  MATINALS Comuna de Bunyola Claudia Ariza (4)

15.  DIES FEINERS Puig Tomir Pep Sellés (4)

18.  MARXA NÒRDICA De Peguera a es Capdellà Luisa Mateu (2)

19.  TREKKING AVANÇAT Passos per Pareis Paulino González (5)

19.  TREKKING Volta als Tres Mils Xisco Colom (4)

22.  DIES FEINERS Puig de sa Creu, Caimari Joan Sintes (3)

26.  NO FRISSAM Son Torrella - pla de Cúber Eusebi Solano (3-4)

25 i 26.  INFANTILS A determinar Joan Vicenç Pol i Pep Roig (3)

29 DIES FEINERS Puig de sa Fita, Selva Joan Sintes (3)

CAMINADES PER BELLVER Cada dimarts i dijous Joan Sintes (3)

Carrer Horts, 1, baixos • 07003 Palma
971 71 88 23 • grupexcursionistamca@gmail.com

https://www.gemweb.org/
Horari Secretaria: dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 20.00 h.



– 3 –

Per totes les sortides s’ha de fer una inscripció 
prèvia, mitjançant:

• personalment a les oficines del GEM, carrer dels 
Horts 1 baixos 07003 Palma.

• via web: https://www.gemweb.org/

• per correu/e: grupexcursionistamca@gmail.com

• per telèfon: 971718823

Horari secretaria: dilluns, dimecres i divendres de 
18:00 a 20:00 h

Tenir LLICÈNCIA FEDERATIVA és indispensable i un 
requisit per participar en les activitats organitzades 
pel GEM.

Per a tots els socis i les sòcies existeix la possibilitat 
d’estar federats, en primer lloc per la Federació 
Balear de Muntanyisme (FBM) i de forma optativa 
per la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i 
Escalada (FEDME).

No s’admetran inscripcions si no estau assegu-
rats. Ara bé, si no disposau d’una de les llicències 
permanents, teniu l’opció de contractar una assegu-
rança temporal (que té un cost de 5 € per persona i 
dia).  Les passes per a fer-ho són: 

1)  Fer l’ingrés al compte del GEM (indicant nom i 
AT). 

2 Enviar per mail el justificant de l’ingrés, juntament 
amb la sortida desitjada, Nom complet, DNI, Data 
de Naixement i Telèfon mòbil, ABANS DEL DIME-
CRES (en el cas de sortides en cap de setmana).

EL DIUMENGE DEMATÍ ÚNICAMENT S’ADMETRAN 
PERSONES FEDERADES. EL GUIA I EL RESPON-
SABLE DE SECCIÓ TENEN L’AUTORITAT PER A 
NEGAR LA SORTIDA D’ALGUN DELS INSCRITS, 
SEMPRE QUE SIGUI PER UN MOTIU JUSTIFICAT.

PER TAL DE REALITZAR LES ACTIVITATS QUE 
PROGRAMA EL GEM, CAL PORTAR SABATES I 
ROBA ADIENT PER A LA MUNTANYA. TAMBÉ CAL 
QUE CADA SOCI SIGUI CONSCIENT DE LES SE-
VES LIMITACIONS, TAN FÍSIQUES COM MENTALS, 
A L’HORA D’INSCRIURE’S A QUALSEVOL ACTI-
VITAT, I AIXÍ NO AFECTAR LA DINÀMICA PRÒPIA 
DEL GRUP:

PER A LES ACTIVITATS DE TREKKING AVANÇAT 
I TORRENTS ÉS IMPRESCINDIBLE ESTAR FE-
DERATS AMB LA MODALITAT D’ASSEGURANÇA 
“AUT-2” o “B”. PER TANT, NO S’ADMETRAN PER-
SONES “NO FEDERADES”.

SORTIDES AMB AUTOCAR
Per a aquelles sortides amb autocar que tenen una 
alta demanda, en les inscripcions, fins al dilluns 
anterior a la sortida tendran preferència els socis. 
El dimecres es podran inscriure els no-socis. I el 
divendres, i en cas que no quedin places lliures, es 
podran anul·lar aquelles inscripcions que no hagin 
abonat el preu de la sortida, per donar cabuda a 
altres socis interessats o a no-socis federats. Amb 
això el que volem evitar és trobar-nos amb places 
lliures el dia de la sortida.

Per a les inscripcions que es facin el divendres ante-
rior al diumenge de la sortida o si no s’ha ingressat 
el cost de l’autocar abans de les 19.30 h del dime-
cres anterior al diumenge de la sortida, el preu de 
l’autocar serà de 15 €.

Tots els socis o sòcies que utilitzin el servei d’auto-
car des d’un punt de trobada acordat fora de Palma 
i tornin al lloc anteriorment acordat, han d’abonar la 
totalitat del cost del servei, actualment 10 €.

Per a aquelles sortides programades amb autocar 
amb poca gent apuntada, el responsable podrà 
decidir en el darrer moment si es va amb cotxes 
particulars.

PREUS DE LES EXCURSIONS
Les excursions de Cultura, Trekking i No Frissam 
surten amb autocar i tenen els següents preus:
Socis: 10 €
No-socis: 15 €

Les excursions de Dies Feiners surten amb cotxes 
particulars i tenen els següents preus:
Socis: gratuït
No-socis: 5 €

Les excursions de Matinals i Nocturnes surten 
amb cotxes particulars i tenen els següents preus:
Socis: 5 € (donatiu per a la betzina dels xofers)
No-socis: 10 €

Les excursions de Nordic Walking surten amb 
cotxes particulars i tenen els següents preus:
Socis: gratuït
No-socis: 5 €

Les excursions de Trekking Avançat surten amb 
cotxes particulars i tenen els següents preus:
Socis: gratuït
No-socis: 25 €

Les excursions de Torrents surten amb cotxes 
particulars i tenen els següents preus:
Socis: gratuït

Per als qui vulgueu fer el pagament mitjançant 
ingrés bancari el número de compte del GEM és el 
següent:  Caixa Colonya de Pollença  

ES36 2056 0004 4021 0321 8323

NORMES PER INSCRIURE’S A LES EXCURSIONS
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CULTURA 
DIUMENGE, 05 DE MARÇ 2023: PENYALERES 2023
Guies / Responsables: Miquel Serra (608159099) / Guillem Daviu 
(610207568)

Descripció: Aquest mes ens unirem a “Penyaleres 2023, Marxa Sen-
derista Dona i Muntanya”, una activitat que durem a terme a la Finca 
Galatzó (Calvià) de la mà de la FBME.

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a Se-
cretaria abans de dia 27 de febrer. Només per a persones federades. 
Cal aportar el nom i el DNI en inscriure’s.

Per a les inscripcions que es facin el divendres anterior al diumenge 
de la sortida (o si no s’ha ingressat el cost de l’autocar abans de les 
19.30 h del dimecres anterior al diumenge de la sortida), el preu de 
l’autocar serà de 15 €.

Tots els socis o sòcies que utilitzin el servei d’autocar des d’un punt 
de trobada acordat fora de Palma i tornin al lloc anteriorment acordat, 
han d’abonar la totalitat del cost del servei, actualment 10 €.

Aquí (https://fbmweb.com/index.php/producto/ms-penyaleres-2023/) 
trobareu més informació sobre l’activitat.

Preu: socis, 10 €; no-socis, 15 €  
(+5 € assegurança temporal, si escau).

Sortida: a les 8.00 h amb autocar des de la plaça del Tub de Palma. 
Per a la tornada, haurem de caminar fins as Capdellà.

TORRENTS
DIUMENGE, 05 DE MARÇ 2023: TORRENT DE SES ÒLIBES
Guia: Miquel Barceló
Responsables: Auba Capó (605456299) i José Simó (646420163)

PER PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ ÉS OBLIGATORI ESTAR 
FEDERAT AMB LA MODALITAT D’ASSEGURANÇA “AUT-2” o “B”.

Itinerari: Ho comentarem al lloc de trobada. El lloc de trobada es noti-
ficarà al grup de WhatsApp. Si algú que vol venir no està dins el grup, 
que contacti amb Secretaria.

Material: casc, arnès (preferiblement de torrents), bagues d’ancorat-
ge, mosquetons de seguretat, descensor (vuit o similar), neoprè com-
plet i escarpins (dependrà de la méteo), motxilla, pot estanc, menjar i 
aigua .

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Preu: socis, gratuït.

Sortida: Ens trobarem, els de la zona de Palma, a les 09.00 hores.
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DIES FEINERS
DIMECRES, 08 DE MARÇ 2023: CAMÍ DES ALOUS, SÓLLER
Guia / Responsable: Joan Sintes (699496080)

Descripció: Ruta que surt de Sóller per enfilar-se cap a la serra d’Al-
fàbia, de caràcter moderat, amb la dificultat d’una forta pujada i baixa-
da. Bones vistes sobre la vall de Sóller. 

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Preu: socis, gratuït; no-socis, 5 €  
(+5 € assegurança temporal, si escau).

Sortida: a les 08.00 hores amb cotxes particulars des del pàrquing de 
Mercadona d’Amanecer (c. de Pere Càffaro, 11). Segon lloc de troba-
da, a les 08.30 hores al cementeri de Sóller.

VALORACIÓ DIFICULTAT SISTEMA MIDE

Severitat del medi: 3 Horari sense aturades: 6 hores

Orientació a l’itinerari: 2 Desnivell positiu: 857 m

Dificultat en el desplaçament: 3 Desnivell negatiu: 55 m

Quantitat d’esforç necessari: 3 Distància horitzontal aprox.: 12 km

Tipus de recorregut: circular

MATINALS
DIUMENGE, 12 DE MARÇ 2023: COMUNA DE BUNYOLA
Guia: Claudia Ariza
Responsable: Tomeu Porcel (615425796, només WhatsApp)

Itinerari: Bunyola - camí des Grau - balma des Nanets - pas de son 
Creus - mirador de sa Màquina Vella - Bunyola.

Descripció: En aquesta oportunitat anirem a sa Comuna de Bunyola, 
uns dels boscs comunals que encara resten a Mallorca. Partirem del 
poble de Bunyola en direcció al camí des Grau i ens desviarem cap a 
la balma des Nanets, una cova amb la peculiaritat de tenir un pou al 
mig, cobert amb rajoles amb figures de nanets, d’aquí el seu nom.

Continuarem per un camí dins el bosc on les alzines són les protago-
nistes principals de l’ecosistema. Després de caminar i gaudir, puja-
rem cap al pas de Son Creus fent unes petites grimpades amb l’ajuda 
d’una corda. A partir d’aquí deixarem enrere l’alzinar i tornarem a anar 
a cercar el camí des Grau per anar al mirador de sa Màquina Vella, 
on a la dreta veurem es Penyal d’Honor i davant la serra d’Alfàbia. 
Pujarem as Penyal d’Honor i visitarem la cova d’en Sion. Pensau a dur 
frontal. Ja per acabar, anirem cap al poble de Bunyola.

IMPORTANT: Serà una matinal més llarga del que és habitual. Neces-
sitarem dur berenar i dinar. Acabarem devers les 16 h / 17 h, depenent 
del nombre de participants i el temps aturats al pas de Son Creus, la 
balma des Nanets, la cova d’en Sion, el berenar i el dinar. 

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.
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DIES FEINERS
DIMECRES, 15 DE MARÇ 2023: PUIG TOMIR
Guia / Responsable: Pep Sellés (619871453)

Itinerari: Son Amer - colls Pelat i des Pedregueret - cim (1.104 m) - 
coll del puig de Ca - camp Redó - Alcanella - coll Pelat - puig de ses 
Covasses (753 m) - Son Amer.

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Preu: socis, gratuït; no-socis, 5 €  
(+5 € assegurança temporal, si escau).

Sortida: a les 08.00 hores amb cotxes particulars des del pàrquing de 
Mercadona d’Amanecer (c. de Pere Càffaro, 11). Segon lloc de troba-
da, a les 08.25 hores a l’Eroski d’Inca (antic Antony’s). Tercer lloc de 
trobada, a les 09.00 hores a Son Amer (Lluc).

VALORACIÓ DIFICULTAT SISTEMA MIDE

Severitat del medi: 4 Horari sense aturades: 7,5 hores

Orientació a l’itinerari: 4 Desnivell positiu: 683 m

Dificultat en el desplaçament: 4 Desnivell negatiu: 683 m

Quantitat d’esforç necessari: 4 Distància horitzontal aprox.: 17 km

Tipus de recorregut: circular Arribada aprox. als cotxes: 18.00 hores

Preu: socis, 5 € (benzina dels xofers); no-socis, 10 €  
(+5 € assegurança temporal, si escau)

Sortida: a les 08.00 hores amb cotxes particulars des de la plaça del 
Tub. Segon lloc de trobada, a les 08.30 hores al cementeri de Bunyola. 
El responsable crearà el dia anterior a la sortida un grup de WhatsApp 
per organitzar els trasllats i els punts de trobada.

VALORACIÓ DIFICULTAT SISTEMA MIDE

Severitat del medi: 3 Horari sense aturades: 5 h

Orientació a l’itinerari: 4 Desnivell positiu: 700 m

Dificultat en el desplaçament: 3 Desnivell negatiu: 700 m

Quantitat d’esforç necessari: 4 Distància horitzontal aprox.: 13 km
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TREKKING AVANÇAT
DIUMENGE, 19 DE MARÇ 2023: PASSOS PER PAREIS
Seguirem les passes d’en Paulino González

PER PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ CAL ESTAR FEDERAT 
AMB LA MODALITAT D’ASSEGURANÇA “AUT-2” o “B”.

Itinerari: Nus de sa Corbata – Torrent del Gorg de sa Figuera – Pas de 
s’Argolla – Torrent de Pareis – Cova del Soldat Pelut (no hi pujarem) 
– Pas dels Contrabandistes – Torrent de Pareis – Pas de s’Ull d’en 
Jopela – Nus de sa Corbata.

Descripció: Sortint de l’aparcament del Nus de sa Corbata, anirem a 
cercar la llera del torrent del Gorg de sa Figuera, el qual descendirem 
un bocí. Abans d’arribar al primer ràpel, ens desviarem cap al Pas de 
s’Argolla, què desgrimparem (o rapelarem) en direcció al torrent de 
Pareis. Atravessarem el torrent en direcció a la cova del Soldat Pelut 
per anar a cercar el Pas dels Contrabandistes. Una vegada superat 
tornarem al torrent de Pareis, des d’on anirem a cercar la pujada pel 
Pas de s’Ull d’en Jopela, una llarga pujada fins arribar a la base de ses 
Mamelles. Ja ens quedarà poc per arribar de nou als cotxes. 

Material: casc, arnès, bagues d’ancoratge, mosquetons, vuit o des-
censor, frontal (el dia encara és curt), menjar i aigua.

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Preu: socis, GRATUÏT; no-socis, 25 €

Sortida: a les 08.00 hores amb cotxes particulars des de la plaça del 
Tub.

VALORACIÓ DIFICULTAT SISTEMA MIDE

Severitat del medi: 5 Horari sense aturades: 6 hores

Orientació a l’itinerari: 5 Desnivell positiu: 750 m

Dificultat en el desplaçament:5 Desnivell negatiu: 750 m

Quantitat d’esforç necessari: 5 Distància horitzontal aprox.: 14 km

Tipus de recorregut: circular

MARXA NÒRDICA
DISSABTE, 18 DE MARÇ 2023: DE PEGUERA A ES CAPDELLÀ
Guia / Responsable: Luisa Mateu (621000106)

Material: IMPORTANT!! Els bastons han de ser de MARXA NÒRDICA, 
no de senderisme. Impermeable, aigua, recanvi de calcetins, sabatilles 
còmodes, NO de muntanya. Si algú té qualque dubte, que es posi en 
contacte amb la responsable.

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Preu: socis, gratuït; no-socis, 5 €

Sortida: a les 08.30 h amb cotxes particulars des del pàrquing de 
Mercadona d’Amanecer (c. de Pere Càffaro, 11).
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DIES FEINERS
DIMECRES, 22 DE MARÇ 2023: PUIG DE SA CREU-CAIMARI
Guia / Responsable: Joan Sintes (699496080)

Descripció: Excursió relativament curta, de muntanya mitjana, amb 
algun punt on requereix assegurar-se amb les mans, especialment si 
el terreny està mullat o humit, però que no comporta perills especials. 

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Sortida: a les 08.00 hores amb cotxes particulars des del pàrquing de 
Mercadona d’Amanecer (c. de Pere Càffaro, 11). Segon lloc de troba-
da, a les 08.45 hores a l’aparcament de darrere l’església de Caimari.

VALORACIÓ DIFICULTAT SISTEMA MIDE

Severitat del medi: 3 Horari sense aturades: 6 hores

Orientació a l’itinerari: 3 Desnivell positiu: 603 m

Dificultat en el desplaçament: 3 Desnivell negatiu: 172 m

Quantitat d’esforç necessari: 3 Distància horitzontal aprox.: 8 km

Tipus de recorregut: circular

TREKKING
DIUMENGE, 19 DE MARÇ 2023: VOLTA ALS TRES MILS
Guia: Xisco Colom
Responsable: Xisca Palou (652672994)

Descripció: Es donarà més informació a les activitats setmanals. 

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Preu: socis, gratuït; no-socis, 5 €  
(+5 € assegurança temporal, si escau)

Sortida: a les 08.00 hores amb cotxes particulars des de la plaça del 
Tub.

Més informació:

https://www.gemweb.org/
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DIES FEINERS
DIMECRES, 29 DE MARÇ 2023: PUIG DE SA FITA, SELVA
Guia / Responsable: Joan Sintes (699496080)

Descripció: puig de 894 m veïnat del puig de n’Ali, camí de sa Coma 
Feresta i camí des Comellar des Horts.

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Preu: socis, gratuït; no-socis, 5 €  
(+5 € assegurança temporal, si escau)

Sortida: a les 08.00 hores amb cotxes particulars des del pàrquing de 
Mercadona d’Amanecer (c. de Pere Càffaro, 11). Segon lloc de troba-
da, a les 08.40 hores a les cases de Massanella (Mancor).

VALORACIÓ DIFICULTAT SISTEMA MIDE

Severitat del medi: 3 Horari sense aturades: 6 hores

Orientació a l’itinerari: 3 Desnivell positiu: 696 m

Dificultat en el desplaçament: 3 Desnivell negatiu: 696 m

Quantitat d’esforç necessari: 3 Distància horitzontal aprox.: 11 km

Tipus de recorregut: circular

NO FRISSAM
DIUMENGE, 26 DE MARÇ 2023: SON TORRELLA - PLA DE CÚBER
Guia: Eusebi Solano
Responsable: Enrique Ruiz (659412608)

Itinerari: túnel de Son Torrella - coma de Son Torrella - pas de s’Encle-
txa - pas de sa Cabra - pla de Cúber - Binimorat - coma de sa Bassa 
- túnel de Son Torrella.

Inscripció prèvia mitjançant el web https://www.gemweb.org/ o a 
Secretaria.

Per a les inscripcions que es facin el divendres anterior al diumenge 
de la sortida (o si no s’ha ingressat el cost de l’autocar abans de les 
19.30 h del dimecres anterior al diumenge de la sortida), el preu de 
l’autocar serà de 15 €.

Tots els socis o sòcies que utilitzin el servei d’autocar des d’un punt 
de trobada acordat fora de Palma i tornin al lloc anteriorment acordat, 
han d’abonar la totalitat del cost del servei, actualment 10 €.

Preu: socis, 10 €; no-socis, 15 €  
(+5 € assegurança temporal, si escau)

Sortida: a les 08.30 hores amb autocar des de la plaça del Tub

VALORACIÓ DIFICULTAT SISTEMA MIDE

Severitat del medi: 3 Horari sense aturades:  

Orientació a l’itinerari: 3 Desnivell positiu: 470

Dificultat en el desplaçament: 4 Desnivell negatiu:

Quantitat d’esforç necessari: 4 Distància horitzontal aprox.: 10 km

Tipus de recorregut: circular
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CAMINADES PER BELLVER
Activitat complementària tots els dimarts i dijous
Guia: Joan Sintes

Descripció: caminades de marxa nòrdica per camins de l’entorn del 
Castell de Bellver de 18:00 a 19:30 hores.

Sortida: tots els dimarts i dijous a les 18:00 hores a l’entrada del Bosc 
de Bellver per sa Teulera, carrer de les Illes Balears,  
(localització:  https://goo.gl/maps/GieCczumaBVjMu7UA). 
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BIBLIOTECA
Potser ja n’estau tots assabentats, però per si hi ha qualque despistat 
us recordam que, des de fa uns mesos, en què es va posar en marxa 
el nou web, s’hi pot consultar el llistat de llibres de la biblioteca. Per 
fer-ho haureu d’entrar a l’àrea privada del web i a l’apartat Llibres tro-
bareu la relació de llibres de la biblioteca, amb un senzill cercador que 
us permetrà saber ràpidament si el volum que desitjau és al GEM.

Per altra banda recordau que es pot fer ús del servei de préstec du-
rant 15 dies. I que els llibres es poden consultar els dilluns de 18.00 a 
19.00 hores.

Dia Secció Excursió Guia Dificultat

02.  CULTURA Excursió paleontològica Tonio Alcover (3)

02.  TORRENTS Es Pixarell Mariano Serra (5)

05.  DIES FEINERS Puig de ses Butzes Pep Sellés (4)

12.  DIES FEINERS Camí des Metro i Racó d’en Barona Maria Pascual (4)

15.  MARXA NÒRDICA De Lluc as Pixarells Luisa Mateu (2)

15 i 16.  TROBADA GEM A LLUC

19.  DIES FEINERS Escorca Pep Sellés (4)

19. CAMINS I PASSES A determinar

23.  TREKKING AVANÇAT A determinar Berny González (5)

23.  TREKKING A determinar Eusebi Solano (3)

26.  DIES FEINERS Penyal Gros de Biniamar Joan Sintes (3)

30.  NO FRISSAM Parc Natural de Mondragó Magdalena Coll (3)

29 i 30.  INFANTILS A determinar Joan Vicenç Pol i Pep Roig (3)

AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ D’ABRIL

Més informació:

https://www.gemweb.org/
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Patrocina:

 Avda. Alexandre Rossellò, 9. Palma, Illes Balears. CP 07002  
L-V 10:00 - 14:00 / 16:30 - 20:30h • S 10:00 - 14:00

 +34 971 72 50 64
https://keniaoutdoor.com/ca/ • direccio@esportskenia.com


